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Resultat pr 30.06.19 
 
Konsernet SpareBank 1 Modum omfatter pr 30.06.2019 morbanken, et datterselskap og en 
felleskontrollert virksomhet. 
 

 
  
 
Etterfølgende kommentarer og tallstørrelser refererer seg til konsernet dersom annet ikke eksplisitt 
fremgår. Tall i parentes angir konserntall pr. 30.06.18.  
 
Nøkkeltall pr 30.06.19; 

- Resultat før skatt: 125,9 mill. kr (62,0 mill. kr) 
- Forvaltningskapital: 9 714,6 mill. kr (8 993,1 mill. kr) 
- Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 13 474,0 mill. kr (12 275,5 mill. kr) 
- 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 12,2 % (14,5 %) 
- 12 mnd. vekst i innskudd: 5,2 % (7,5 %) 
- Rentenetto: 1,68 % (1,65 %) 
- Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,7 % (9,1 %) 
- Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 38,7 % (52,1 %) 
- Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 31,9 % (40,4 %) 
- Ren kjernekapitaldekning morbank: 18,9 % (16,7 %) 
- Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 17,3 % (15,9 %) 

 
Hovedtrekk andre kvartal: 

 Økte rentekostnader til ekstern funding legger press på rentenetto, men renteendringen 
med effekt fra 15.05.19 har bidratt til bedring i kvartalet. 

 God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder.   

 Høye finansielle inntekter. Skyldes i hovedsak svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS. 

 God soliditet, innskuddsdekning og tilgang på likviditet. 

 Morbankens resultat er påvirket av utbetaling av ekstraordinært utbytte fra Samarbeidende 
SpareBanker AS. Fusjonen av SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Skadeforsikring, samt 
DNBs oppkjøp fra 20 % til 35 % eierandel i Fremtind Forsikring AS, ble gjennomført i første 
kvartal. SpareBank 1 Modum har mottatt utbytte på ca. 25 mill. kr i denne forbindelse og det 
er inntektsført i andre kvartal. Resultatet er videre påvirket av salg av aksjer i BN Bank ASA 
(eierskap indirekte gjennom SamSpar Bankinvest AS) og SpareBank 1 Næringskreditt AS en 
gevinst på til sammen 35,4 mill. kr er inntektsført i 2. kvartal.  

 Endring fra kostmetoden til egenkapitalmetoden for felleskontrollert virksomhet. 
Sammenligningstall er omarbeidet. 

SpareBank 1 Modum 
(morbank)

Datterselskap

EiendomsMegler 1 Modum AS 
(100 %) fullkonsolidert

Felleskontrollert virksomhet 

Samarbeidende SpareBanker AS

(7,5 %) egenkapitalmetoden

SpareBank 1 Gruppen AS 
(1,46 %)
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Resultatutvikling 
Hittil i år/andre kvartal 2019 
 
Resultat før skatt hittil i år ble på 125,9 mill. kr (62,0 mill. kr). Egenkapitalavkastningen før skatt ble 
på 20,3 % (11,5 %). Ser man på andre kvartal isolert er resultat før skatt 55,6 mill. kr (44,3 mill. kr) 
med en egenkapitalavkastning før skatt på 9,2 % (8,1 %).  
 
Netto renteinntekter 
Netto renteinntekter utgjorde 78,5 mill. kr (68,2 mill. kr). Netto renteinntekter i prosent av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital var 1,68 % (1,65 %). For andre kvartal utgjorde netto 
renteinntekter 40,8 mill. kr (34,8 mill. kr). God innskudds- og utlånsvekst siste 12 måneder gir økte 
renteinntekter 
 
Økt pengemarkedsrente påvirket rentenettoen negativt. I tillegg har provisjonene fra SpareBank 1 
Boligkreditt AS blitt redusert som følge av økte pengemarkedsrenter. Renteoppgang medio mai i 
banken gjorde allikevel at netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte 
til 1,68 % (1,65 %).  
 
Rentenetto fra lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS inntektsføres som provisjonsinntekter. Lån 
overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS har økt med 477,0 mill. kr. fra første halvår 2018. Disse 
provisjonsinntektene utgjorde 12,2 mill. kr (12,6 mill. kr) pr. 30.06.19.  
 
Netto renteinntekter inklusiv provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS økte med 9,8 mill. 
kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Utlånsvolumet inkl. utlån til SpareBank 1 Boligkreditt 
AS har økt med 1 314,5 mill. kr tilsvarende 12,2 % siste tolv måneder. Innskuddsvolumet økte i 
samme periode med 317,0 mill. kr tilsvarende 5,2 %.  
 
Banken har overført boliglån for 3 759,4 mill. kr til SpareBank 1 Boligkreditt AS (3 282,4 mill. kr). 
Boliglån som er godkjent for overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS utgjorde ved slutten av 
perioden 2 064,7 mill. kr.  
 
Netto provisjonsinntekter og andre inntekter 
Til sammen utgjorde netto provisjonsinntekter og andre inntekter 54,5 mill. kr (44,7 mill. kr).  
Netto provisjonsinntekter utgjorde 31,0 mill. kr (29,4 mill. kr), en økning på 1,6 mill. kr.  
Økningen skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Skadeforsikringsselskapet.   
Andre driftsinntekter økte med 8,2 mill. kr og skyldes inntekter fra datterselskapet, Eiendomsmegler 
1 Modum AS. 
 
Netto resultat fra finansielle eiendeler 
Netto resultat fra finansielle eiendeler utgjorde 69,9 mill. kr (14,9 mill. kr). Inntektsøkningen skyldes i 
hovedsak gjennomføring av Fremtind transaksjonen og svært god resultatutvikling i SpareBank 1 
Gruppen som er resultatført i konsernet. Samt positiv verdistigning i aksjeporteføljen og 
inntektsføring av gevinst ved fusjonen av Eiendomsmegler Dahl AS og Eiendomsmegleren Ringerike 
Hadeland AS på 4,2 mill. kr, jfr. note 3.  
 
Driftskostnader 
Totale driftskostnader hittil i år ble 75,4 mill. kr. (65,7 mill. kr). Økningen i driftskostnadene 
sammenlignet med samme periode i fjor er primært knyttet til satsningen på eiendomsmegling og 
datterselskapet, Eiendomsmegler 1 Modum AS. Det er i tillegg noe økte kostnader knyttet til 
lønnsregulering og kostnader til sentralisert IT/utvikling. Digitalisering av banktjenester medfører at 
kostnadene til IT-drift og systemutvikling forventes å øke fremover, men samtidig gi 
effektiviseringsgevinster på sikt. 
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Driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter (eksklusiv verdiendringer) utgjorde 38,7 % (52,1 %). 
Tilsvarende kostnadsprosent for morbanken var 31,9 % (40,4 %). Målet for konsernet er å ha en 
kostnadsprosent som er konkurransedyktig med andre banker det er naturlig å sammenligne seg 
med.  
 
Tap og mislighold 
De lave tapsnivåene fortsetter. Konsernet hadde netto tap på utlån og garantier hittil i år på 1,6 mill. 
kr (0,1 mill. kr). Periodens tapskostnader består av endring i individuelle nedskrivninger, netto 
konstaterte tap og endring i gruppevise nedskrivninger. Individuelle nedskrivninger har økt med 5,0 
mill. kr, mens gruppevise nedskrivninger er redusert med 3,1 mill. kr sammenlignet med fjoråret. 
 
Netto misligholdte engasjement over 90 dager utgjorde 22,6 mill. kr (15,5 mill. kr), tilsvarende 0,2 % 
(0,2 %) av brutto utlån. Taps- og misligholdssituasjonen er spesifisert i note 7.  
 
Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil, og historisk har banken hatt lave tap 
på utlån og garantier. Banken har i sin kredittvurdering tatt tilbørlig hensyn til aktuelle risikofaktorer. 
Styret anser de avsetninger/nedskrivninger som er gjennomført i regnskapet som tilstrekkelig til å 
møte verdifall på dagens utlån og garantier.   
 
Datterselskaper 
SpareBank 1 Modum kjøpte 01.01.19 ytterligere 29,5 % av aksjene i Eiendomsmegler Dahl AS, og 
eide dermed 100 % av aksjene i dette selskapet. Videre ble Eiendomsmegler Dahl AS fusjonert med 
en utfisjonert del av Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS og selskapet byttet navn til 
EiendomsMegler 1 Modum AS , jfr. note 3. Datterselskapet er fullkonsolidert i konsernregnskapet. 
Selskapet hadde et resultat etter skatt på 3,1 mill. kr pr 30.06.2019 og dette er inntektsført i 
morbanken. 
 
Felles kontrollerte virksomheter 
Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende SpareBanker Bankinvest AS er tidligere vurdert 
etter kostmetoden både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet. I konsernregnskapet er riktig 
regnskapsprinsipp egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden skulle vært benyttet fra 01.04.2018. 
Korrigering for feil i tidligere årsregnskap er ført mot egenkapitalen, jfr. note 5 for utfyllende 
informasjon. 
 
Fra 1. kvartal 2019 er det kun Samarbeidende SpareBanker AS som klassifiseres som felles kontrollert 
virksomhet. Bankens eierandel i Samarbeidende SpareBanker AS er på 7,5 % og er uendret siden i 
fjor. Bankkonsernet eier andeler i SpareBank 1 Gruppen AS indirekte gjennom Samarbeidende 
SpareBanker AS. Bokført resultat pr 30.06.2019 utgjør 51,1 mill. kr hvorav ca. 34,2 tilskrives 
regnskapsmessig effekt av forsikringsfusjonen i Q1 og 16,8 mill. kr skyldes resultatandel SpareBank 1 
Gruppen AS. Bakgrunnen for det svært gode resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS skyldes i hovedsak 
oppskrivningen av livselskapets eiendomsportefølje i juni.  
 
Balanseutvikling 
Konsernets forvaltningskapital utgjorde 9 714,6 mill. kr, en økning på 8,0 % fra samme tidspunkt i 
fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån til kunder på egen bok. Volum utlån overført til 
SpareBank 1 Boligkreditt AS utgjorde 3 759,4 mill. kr (3 282,4 mill. kr). 
   
Utlåns- og innskuddsutvikling 
Brutto utlån (inkl. volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS) utgjorde 12 110,2 mill. kr. De siste 
12 måneder har det vært en økning på 1 314,5 mill. kr tilsvarende 12,2 %. Veksten fordelte seg med  
1 190,5 mill. kr, tilsvarende 13,7 % i personmarkedet og 113,9 mill. kr, tilsvarende 5,5 % i 
bedriftsmarkedet. Andelen utlån til personmarkedet (inklusiv Boligkreditt) er ved utgangen av 2. 



Halvårsregnskap 30.06.2019 

 

 

 4 

kvartal 2019 på 81,9 % (80,7 %). Det har ikke vært vesentlig endring i bankens kredittrisikoprofil siste 
året. 
 
Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal et innskuddsvolum på 6 370,5 mill. kr med en 
innskuddsvekst på 5,2 % siste 12 måneder. Innskudd er fordelt med 3 948,3 mill. kr i 
personmarkedet, og 2 422,3 mill. kr i bedriftsmarkedet. Konsernet hadde en innskuddsdekning på 
76,3 % mot 80,6 % på samme tidspunkt i fjor. Inkludert volum overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS 
utgjør innskuddsdekningen 52,6 % (56,1 %). Innskudd fra kunder er bankens primære 
finansieringskilde. 
 
Verdipapirporteføljen 
Konsernets beholdning av obligasjoner, aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utgjorde 938,8 mill. kr 
(839,0 mill. kr). Av det totale beløpet utgjorde obligasjoner 521,9 mill. kr. Formålet med denne 
beholdningen er primært å tilfredsstille retningslinjer til likviditetsreserver, samt å plassere 
overskuddslikviditet. Strategiske og langsiktige investeringer utgjorde 388,8 mill. kr. Av de langsiktige 
investeringer utgjorde 85,9 % investeringer i selskaper i SpareBank 1-alliansen. Omløpsaksjer/- 
egenkapitalbevis og aksjefond utgjorde 22,7 mill. kr. 
 
Gjeld 
Konsernets øvrige finansiering består av verdipapirgjeld og ansvarlig kapital. Gjeld stiftet ved 
utstedelse av verdipapirer utgjorde 1 875,9 mill. kr (1 629,7 mill. kr.) og ansvarlig kapital utgjorde 
89,8 mill. kr (89,7 mill. kr). Banken har hatt god tilgang til finansiering i kvartalet. Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) utgjorde 151 %. 
 
Resultat morbank 
Omtalen av resultatet til konsernet er dekkende for morbankens virksomhet. Foruten 
eiendomsmeglervirksomheten er forskjellen knyttet til vurderingen av felles kontrollert virksomhet 
som er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet og egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 
 
Kapitaldekning 
Bankens investering i datterselskap faller inn under størrelsesunntaket i Forskrift om kapitalkrav og 
nasjonal tilpasning av CRR/CRDIV § 17 og det er derfor ikke utarbeidet kapitaldekning på konsolidert 
nivå.  
Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitaldekning. Dette innebærer isolert sett en 
mer konservativ måling av risiko enn tilfellet ved bruk av interne kredittrisikomodeller. 
 
Pilar 2-kravet til SpareBank 1 Modum er satt til 2,5 % av risikovektet volum for morbanknivå. Dette 
kravet er knyttet til risikofaktorer som ikke er dekket av Pilar 1 og må dekkes av ren kjernekapital. 
Pilar 2-kravet kommer i tillegg til minimumskravene og bufferkravene i Pilar 1. Totalt minstekrav til 
ren kjernekapitaldekning, inkl. Pilar 2-kravet, er dermed 14,5 % og kravet til total kapitaldekning er 
18 % på morbanknivå.  
 
SpareBank 1 Modum har et mål om ren kjernekapitaldekning på 15,5 % og et mål om uvektet 
kjernekapitaldekning på 7 %. Målene skal innfris på morbanknivå. Når banken mottar nytt Pilar 2 
påslag i 2019 vil målene på kapitaldekning revideres på morbanknivå og for forholdsmessig 
konsolidering. 
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Basert på balanse og egenkapital pr. utgangen av andre kvartal 2019 ble kapitaldekningstallene: 

 Ren kjernekapitaldekning på morbanknivå: 18,9 %,  

 Kjernekapitaldekning på morbanknivå: 18,9 % 

 Kapitaldekning på morbanknivå: 20,5 %.  
 

 Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidert: 17,3 %,  

 Kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidert: 17,6 % 

 Kapitaldekning, forholdsmessig konsolidert: 19,3 %.  
 
 
Uvektet kjernekapitalandel for morbank var på 10,4 % (9,2 %) ved utgangen av kvartalet og 8,6 % (7,6 
%) basert på forholdsmessig konsolidering.  
 
Det vises ellers til redegjørelse om kapitaldekning i note 6. 
 
Halvårsregnskapet er revidert. 
 
Utsiktene fremover 
Styret er svært tilfreds med konsernets drift og resultat per 30. juni 2019. 
 
Konsernet har god soliditet og likviditet ved utgangen av kvartalet. 
 
Styret forventer som markedsaktørene at markedsrentene vil øke svakt fremover i tråd med at 
styringsrenten gradvis settes opp. Vi følger utviklingen i rentemarkedet nøye og vil gjøre nødvendige 
tilpasninger ved behov.  I en situasjon med økende pengemarkedsrenter forventer styret at det vil 
være sterk konkurranse om kundene. Det vil kunne gi økt press på bankens marginer. Banken har i 
inneværende kvartal høy utlånsvekst både innen bedrifts- og personmarkedet. Styret forventer 
likevel at veksten vil være noe lavere enn i fjor, men banken forventer fortsatt utlånsvekst godt over 
markedsvekst også i 2019. 
 
Gitt uendrede rammevilkår forventer banken relativt lave tap i resten av året. 
 
For å sikre fortsatt lønnsom vekst har banken fokus på å implementere teknologiske og digitale 
løsninger fra SpareBank 1-alliansen. Kombinasjon mellom bankens unike lokalkompetanse og 
SpareBank 1s sterke digitale posisjon gjør banken godt rustet for fremtiden. 
 
Styret forventer et svært godt resultat for konsernet SpareBank 1 Modum i 2019.  
 
 
 
 

Vikersund, 14.08.2019 
 
 
 

Styret i SpareBank 1 Modum 



RESULTATREGNSKAP

KONSERN

31.12.2018 2.kvartal 2018 2.kvartal 2019 30.06.2018 30.06.2019 (beløp i hele tusen) 30.06.2019 30.06.2018 2.kvartal 2019 2.kvartal 2018 31.12.2018

233.667   56.786          69.271          110.213     133.297             Renteinntekter o.l. inntekter 133.330     110.227     69.268          56.801          233.905   

90.001     22.038          28.430          42.070        54.795                Rentekostnader o.l. kostnader 54.795        42.070        28.430          22.038          90.043     

143.666   34.748          40.841          68.142        78.502                Netto renteinntekter 78.534        68.157        40.838          34.763          143.863   

65.607     15.457          17.950          32.631        33.890                Provisjonsinntekter 33.890        32.591        17.950          15.457          65.607     

5.668       1.496            1.475            3.153          2.848                  Provisjonskostnader 2.848          3.153          1.475            1.496            5.668       

1.207       329                148                627             302                     Andre driftsinntekter 23.503        15.260        15.340          14.923          34.406     

Netto provisjons- og -                

61.146     14.291          16.622          30.104        31.343                andre driftsinntekter 54.544        44.698        31.814          28.884          94.345     

7.540       4.032            4.776            6.488          6.611                  Utbytte 6.611          6.488          4.776            4.032            7.540       

21.487     21.487          49.756          21.487        49.756                Inntekt fra eierinteresser i tilnyttede selskaper 55.101        6.742          17.928          6.742            21.005     

2.502       1.066            2.610            1.066          3.050                  Inntekter fra eierinteresser i konsernselskaper

-1.080      2.830            36.030          1.628          43.344                Netto resultat fra andre finansielle investeringer 8.147          1.628          833                2.830            -1.080      

Netto avkastning på -                

30.449     29.416          93.172          30.668        102.761             finansielle investeringer 69.859        14.858        23.537          13.604          27.465     

235.260   78.455          150.636        128.914     212.606             Sum inntekter 202.937     127.712     93.443          77.251          265.672   

55.713     9.324            10.119          23.697        25.305                Lønn og andre personalkostnader 38.542        33.445        18.018          19.072          75.155     

37.648     9.205            9.156            18.414        18.989                Administrasjonskostnader 18.989        18.634        9.156            9.425            37.648     

4.665       1.194            1.039            2.406          2.069                  Ordinære avskrivninger 5.705          4.036          3.158            2.824            7.925       

12.202     3.621            4.010            6.966          7.564                  Andre driftskostnader 12.213        9.576          6.927            6.231            21.503     

110.227   23.344          24.324          51.484        53.927                Sum driftskostnader 75.449        65.691        37.259          37.552          142.230   

125.033   55.111          126.312        77.430        158.678             Driftsresultat før tap 127.488     62.021        56.184          39.699          123.442   

338          136                592                59               1.585                  Tap på utlån og garantier 1.585          59               592                136                338          

124.695   54.975          125.719        77.371        157.094             Resultat  før skatt 125.903     61.962        55.592          39.563          123.104   

26.367     6.100            8.000            12.100        15.400                Skattekostnad 16.334        12.604        8.798            6.604            27.441     

98.328     48.875          117.719        65.271        141.694             Periodens resultat 109.568     49.357        46.793          32.959          95.663     

Resultatandel fra 446             446                1.047       

ikke- kontrollerende eierinteresser

MORBANK



MORBANK BALANSE KONSERN

31.12.2018 30.06.2018 30.06.2019 (beløp i hele tusen) 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Eiendeler

17.463          18.156        18.659                Kontanter og fordringer på sentralbanker 18.659        18.156        17.463          

168.642        560.933     332.564             Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 332.564     564.511     168.646        

7.988.576    7.496.452  8.323.981          Utlån til og fordringer på kunder 8.350.872  7.513.315  8.001.322    

5.823            1.530          6.517                  - Individuelle nedskrivninger utlån og fordringer på kunder 6.517          1.530          5.823            

15.400          19.300        16.160                - Gruppenedskrivninger utlån og fordringer på kunder 16.160        19.300        15.400          

470.550        445.375     521.912             Obligasjoner og sertifikater 521.912     445.375     470.550        

279.223        246.680     291.357             Aksjer 291.357     246.680     279.223        

72.982          72.982        69.252                Eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 125.490     146.992     160.609        

21.500          22.566        50.875                Eierinteresser i konsernselskap

Goodwill 29.187        14.538        12.922          

3.237            2.435          3.237                  Utsatt skattefordel 3.246          2.444          3.246            

45.425          47.572        43.735                Varige driftsmidler 44.397        47.611        45.447          

18.457          11.083        17.704                Andre eiendeler 17.704        11.083        15.954          

3.101            3.185          1.889                  Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 1.889          3.185          3.101            

9.067.934    8.906.588  9.652.488          SUM EIENDELER 9.714.600  8.993.059  9.157.260    

Gjeld og egenkapital

6.116.839    6.053.566  6.375.740          Innskudd fra og gjeld til kunder 6.370.583  6.053.566  6.110.684    

1.680.354    1.629.736  1.875.873          Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 1.875.873  1.629.736  1.680.354    

48.399          31.907        37.171                Annen gjeld 53.708        43.300        57.247          

12.535          8.734          14.061                Påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter 14.061        8.734          12.535          

8.877            7.765          9.326                  Avsetninger til forpliktelser og kostnader 9.326          7.765          8.877            

89.773          89.733        89.800                Ansvarlig lånekapital 89.800        89.733        89.773          

7.956.779    7.821.441  8.401.971          Sum gjeld 8.413.351  7.832.834  7.959.472    

1.111.155    1.019.875  1.108.823          Opptjent egenkapital 1.191.682  1.197.391  1.283.660    

65.271        141.694             Periodens resultat etter skatt 109.568     49.357        

Ikke-kontrollerende eierinteresser 2.237          2.237            

1.111.155    1.085.147  1.250.517          Sum egenkapital 1.301.250  1.248.985  1.285.897    

9.067.934    8.906.588  9.652.488          SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9.714.600  9.081.819  9.245.369    



Note 1  

Regnskapsprinsipper 
Delårsrapporten for SpareBank 1 Modum omfatter perioden 01.01- 30.06.2019. Delårsregnskapet er 

utarbeidet etter regnskapslovens regler samt årsregnskapsforskriften for bank og gjeldende norske 

regnskapsstandarder og forskrifter og etter de samme prinsippene som ble benyttet i årsregnskapet 

for 2018. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved avleggelsen av regnskapet 

fremkommer i årsregnskapet for 2018, og delårsregnskapet er avlagt i henhold til disse 

regnskapsprinsippene utenom regnskapsprinsipp for felles kontrollert virksomhet. I 

konsernregnskapet pr 30.06.2019 er det foretatt en endring av regnskapsprinsipp for vurdering av 

felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. 

Tidligere års feil er korrigert mot egenkapitalen. I note 5 vises omarbeidet sammenligningstall pr 

01.04.2018, 30.06.18 og 31.12.2018.      

Alle tall er angitt i hele tusen kroner med mindre noe annet er oppgitt. Presentasjonsvalutaen er i 

norske kroner som også er bankens og konsernets funksjonelle valuta.     

Alle noter gjelder både morbanken og konsernet der det ikke er spesifisert at opplysningene gjelder 

kun morbank.        

Note 2 

Finansiell risiko 
Finansiell risiko og risikostyring er beskrevet i årsregnskapet for 2018 blant annet i note 3 og er i all 

vesentlighet dekkende for den finansielle risiko per 30.06.2019.     

Note 3 

Konsernet SpareBank 1 Modum 
Konsernet SpareBank 1 Modum omfatter pr 30.06.2019 morbanken, et datterselskap og en 

felleskontrollert virksomhet. 

 

Eierandelen i Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland er fisjonert med EiendomsMegler 1 Modum AS. 

22.02.2019 kjøpte SpareBank 1 Modum ytterligere 15 % av Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland 

AS, og eide totalt 30 % av selskapet etter transaksjonen. Eierandelen reflekterte andelen av 

meglerforetakets virksomhet i vårt markedsområde. Oppkjøpet ble foretatt med intensjon om å 

SpareBank 1 Modum 
(morbank)

Datterselskap

EiendomsMegler 1 Modum AS 
(100 %) fullkonsolidert

Felleskontrollert virksomhet 

Samarbeidende SpareBanker AS

(7,5 %) egenkapitalmetoden

SpareBank 1 Gruppen AS 
(1,46 %)



fisjonere ut virksomheten i Vikersund, Hokksund og Mjøndalen for å etablere eget 

eiendomsmeglerforetak, for videre å fusjonere selskapet med EiendomsMegler 1 Modum AS (tidl. 

Eiendomsmegler Dahl AS). Fisjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 01.03.2019. 

Alle transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene 

som EiendomsMegler 1 Modum AS overtok ved fisjonen er tilordnet EiendomsMegler 1 Modum AS 

fra dette tidspunktet. I morbanken er dette regnskapsmessig behandlet som en transaksjon og 

effekten ble inntektsføring av gevinst på 4,2 mill. kr i Q1. Selskapsrettslig trer fisjonen i kraft ved 

Foretaksregisterets registrering av innsendt melding om gjennomføring av fisjonen. 

Gjennomføringen ble registrert 9. juli 2019. 

Datterselskapet er konsolidert i konsernregnskapet.   

Note 4 

Tilknyttet selskap          

           
Samarbeidende SpareBanker Bankinvest AS er avviklet pr 30.06.2019. 28.02.2019 ble det inngått en 

avtale om endret eiermodell i BN Bank ASA, herunder fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 

Næringskreditt AS. I forbindelse med transaksjonene solgte SpareBank 1 Modum alle aksjene i BN 

Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt og har ikke lenger eierinteresser i selskapene. 

SpareBank 1 Modum solgte aksjer for totalt 52,7 mill. kr og inntektsført gevinst utgjør 35,4 mill. kr.  

 



Note 5 Korrigering av feil 30.06.2018
Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende SpareBanker Bankinvest AS er tidligere vurdert 

etter kostmetoden både i selskapsregnskapet og konsernselskapet. I konsernregnskapet er riktig 

regnskapsprinsipp egenkapitalmetoden.  Egenkapitalmetoden skulle vært benyttet fra 01.04.2018

Korrigering for feil i tidligere årsregnskap skal føres mot egenkapitalen. 

Det er pr 01.04.2018 bokført kr 88 760 mot egenkapitalen i konsernet.

Egenkapitalmetoden for begge selskapene er innarbeidet i regnskapet for pr 30.06.2018 

Når andelen i felles kontrollert virksomhet regnskapsførers til egenkapitalmetoden i konsern 

elimineres inntektsført utbytte og erstattes med bankens andel av årsresultatet i def

felleskontrollerte virksomhetene.

Sammenlignet med kostmetoden som benyttes i regnskapet til morbank, har dette pr 30.06.19

gitt en resultateffekt på: - 14,7 mill. kr og en føring mot egenkapitalen på - 14,7 mill. kr

Resultat og balanse er omarbeidet som om Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende 

SpareBanker Bankinvest AS hadde vært innarbeidet etter egenkapitalmetoden pr 30.06.2018

Ek-metoden omarbeidet

RESULTATREGNSKAP 30.06.2018 FKV 2018 30.06.2018

Renteinntekter 110.227 110.227

Rentekostnader 42.070 42.070

Netto renteinntekter 68.157 68.157

32.591 32.591

Provisjonsinntekter 3.153 3.153

Provisjonskostnader 15.260 15.260

Annen driftsinntekt 0

Netto provisjons- og andre inntekter 44.698 44.698

0

Utbytte 27.975 -21.487         6.488

Inntekt av eierinteresser FKV 6.742             6.742

Netto resultat fra finansielle investeringer 1.628 1.628

Netto avkastning på finansielle investeringer -14.745         -14.745

29.603 29.603

Sum inntekter 142.457 -14.745 127.712

Lønn og andre personalkostnader 33.445 33.445

Administrasjonskostnader 18.634 18.634

Ordinære avskrivninger 4.036 4.036

Annen driftskostnad 9.576 9.576

Sum driftskostnader 65.691 0 65.691

59

Driftsresultat før tap 76.766 62.021

Tap på utlån og garantier 59 59

Resultat av ordinær drift før skatt 76.707 61.962

Skattekostnad 12.604 12.604

Resultat av ordinær drift etter skatt 64.102 0 49.357



Korrigering Føring Omarbeidet

EIENDELER 30.06.2018 av IB 2018 30.06.2018

Kontanter og fordringer på sentralbanker 18.156 18.156          

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 564.511 564.511        

Brutto utlån til og fordringer på kunder 7.513.315 7.513.315     

-Nedskrivninger på individuelle utlån -1.530 -1.530           

-Nedskrivninger på grupper av utlån -19.300 -19.300         

Sum netto utlån og fordringer på kunder 7.492.485 7.492.485     

-                 

Obligasjoner og sertifikater 445.375 445.375        

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 246.680 246.680        

Eierinteresse i felleskontrollert virksomhet 72.982 88.760           -14.749            146.993        

Utsatt skattefordel 2.444 2.444             

Goodwill 14.538 14.538          

Varige driftsmidler 47.611 47.611          

Andre eiendeler 11.083 11.083          

Forskuddsbetalte kostnader 3.185 3.185             

SUM EIENDELER 8.919.048 88.760 -14.749 8.993.059

GJELD OG EGENKAPITAL 

GJELD

Innskudd fra og gjeld til kunder 6.053.566 6.053.566     

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.629.736 1.629.736     

Betalbar skatt 43.300 43.300          

Annen gjeld 8.734 8.734             

Påløpte kostnader 7.765 7.765             

Ansvarlig lånekapital 89.733 89.733          

SUM GJELD 7.832.834 0 0 7.832.834

-                 

EGENKAPITAL -                 

Opptjent egenkapital: -                 

Opptjent egenkapital 1.071.999 88.760           -14.749            1.146.010     

Gavefond 11.532 11.532          

Ikke kontrollerende eierinteresser 2.683 2.683             

SUM EGENKAPITAL 1.086.214 88.760 -14.749 1.160.225

-                 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9.069.633 8.993.059

Sparebankens 

fond Gavefond

Ikke 

kontrollerende 

eierinteresser

Sum 

egenkapital 

Egenkapital 01.04.2018      1.097.103            13.518                2.237      1.112.858 

Resultat for regnskapsåret 48.911          446                            49.357 

Verdiregulering FKV 4-                    -                   4 

Utdelt fra gavefond 1.986-            -           1.986 

Sum egenkapital pr 30.06.2019 1.146.010    11.532          2.683              1.160.225    



Note 5 Korrigering av feil 31.12.2018
Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende SpareBanker Bankinvest AS er tidligere vurdert 

etter kostmetoden både i selskapsregnskapet og konsernselskapet. I konsernregnskapet er riktig 

regnskapsprinsipp egenkapitalmetoden.  Egenkapitalmetoden skulle vært benyttet fra 01.04.2018

Korrigering for feil i tidligere årsregnskap skal føres mot egenkapitalen. 

Det er pr 01.04.2018 bokført kr 88 760 mot egenkapitalen i konsernet.

Egenkapitalmetoden for begge selskapene er innarbeidet i regnskapet for pr 31.12.2018 

Når andelen i felles kontrollert virksomhet regnskapsførers til egenkapitalmetoden i konsern 

elimineres inntektsført utbytte og erstattes med bankens andel av årsresultatet i def

felleskontrollerte virksomhetene.

Sammenlignet med kostmetoden som benyttes i regnskapet til morbank, har dette pr 31.12.2018

gitt en resultateffekt på: - 0,5 mill. kr og en føring mot egenkapitalen på - 1,1 mill. kr

Resultat og balanse er omarbeidet som om Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende 

SpareBanker Bankinvest AS hadde vært innarbeidet etter egenkapitalmetoden pr 30.06.2018

Utarbeidet for å vise sammenligningsinformasjon 31.12.2018

Proformatallene er utarbeidet som om Samarbeidende SpareBanker AS og Samarbeidende 

SpareBanker Bankinvest AS hadde vært innarbeidet etter egenkapitalmetoden pr 31.12.2018

Ek-metoden omarbeidet

RESULTATREGNSKAP 2018 FKV 2018 2018

Renteinntekter 233.905 233.905

Rentekostnader 90.043 90.043

Netto renteinntekter 143.863 143.863

0

Provisjonsinntekter 65.607 65.607

Provisjonskostnader 5.668 5.668

Annen driftsinntekt 34.406 34.406

Netto provisjons- og andre inntekter 94.345 94.345

0

Utbytte 29.027 -21.487        7.540

Inntekt av eierinteresser FKV 21.005          21.005

Netto resultat fra finansielle investeringer -1.080 -1.080

Netto avkastning på finansielle investeringer 27.947 -482             27.465

0

Sum inntekter 266.154 -482 265.672

0

Lønn og andre personalkostnader 75.155 75.155

Administrasjonskostnader 37.648 37.648

Ordinære avskrivninger 7.925 7.925

Annen driftskostnad 21.503 21.503

Sum driftskostnader 142.230 0 142.230

0

Driftsresultat før tap 123.924 123.442

0

Nedskrivning og gev/tap aksjer i selskap 0 0

Tap på utlån og garantier 338 338

Resultat av ordinær drift før skatt 123.586 123.104

Skattekostnad 27.441 27.441

Resultat av ordinær drift etter skatt 96.145 0 95.663

Overføringer og disponeringer

Overført til sparebankens fond 88.145 87.663

Overført til gavefond 8.000 8.000

Sum disponeringer 96.145 0 95.663



Korrigering Føring Omarbeidet

EIENDELER 31.12.2018 av IB 2018 31.12.2018

Kontanter og fordringer på sentralbanker 17.463 17.463            

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 168.646 168.646          

-                  

Brutto utlån til og fordringer på kunder 8.001.322 8.001.322       

-Nedskrivninger på individuelle utlån -5.823 -5.823             

-Nedskrivninger på grupper av utlån -15.400 -15.400           

Sum netto utlån og fordringer på kunder 7.980.099 7.980.099       

-                  

Obligasjoner og sertifikater 470.550 470.550          

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 279.223 279.223          

Eierinteresse i felleskontrollert virksomhet 72.982 88.760          -1.133                 160.609          

Utsatt skattefordel 3.246 3.246              

Goodwill 12.922 12.922            

Varige driftsmidler 45.447 45.447            

Andre eiendeler 15.954 15.954            

Forskuddsbetalte kostnader 3.101 3.101              

SUM EIENDELER 9.069.633 88.760 -1.133 9.157.260

-                  

GJELD OG EGENKAPITAL -                  

GJELD -                  

Innskudd fra og gjeld til kunder 6.110.684 6.110.684       

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.680.354 1.680.354       

Betalbar skatt 28.908 28.908            

Annen gjeld 28.339 28.339            

Påløpte kostnader 12.535 12.535            

Pensjonsforpliktelser 8.877 8.877              

Ansvarlig lånekapital 89.773 89.773            

SUM GJELD 7.959.472 0 0 7.959.472

-                  

EGENKAPITAL -                  

Opptjent egenkapital: -                  

Opptjent egenkapital 1.094.494 88.760          -1.133                 1.182.121       

Gavefond 13.430 13.430            

Ikke kontrollerende eierinteresser 2.237 2.237              

SUM EGENKAPITAL 1.110.161 88.760 -1.133 1.197.788

-                  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9.069.633 9.157.260

Sparebankens fond Gavefond

Ikke 

kontrollerende 

eierinteresser

Sum 

egenkapital 

Egenkapital 01.01.2018                  1.097.103            13.518                      2.237         1.112.858 

Resultat for regnskapsåret 94.616                      1.047                                  95.663 

Estimatavvik pensjoner 946-                        -                  946 

Avsatt gavefond 8.000-                     8.000                                 -   

Verdiregulering FKV 651-                           -                  651 

Utdelt fra gavefond 8.088-             1.047-                    -               9.135 

Sum egenkapital pr 31.12.2018 1.182.121                13.430           2.237                    1.197.788       



Note 6 Kapitaldekning

Pr 30.06.2019 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 %, systemrisikobuffer 3 % og  motsyklisk kapitalbuffer 2 %. Disse kravene

er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 %, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapitaldekning er 12 %. I tillegg har

Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 Modum på 2,5 %. Totalt minstekrav til ren kjernekapitaldekning, inkl.

pilar 2-kravet, er dermed 14,5 %.

Etter reglene om kapitalkrav for forholdsmessig konsolidering av eierandeler i samarbeidene gruppe,

jf. Finansforetaksloven § 17-13, foretar banken forholdsmessig konsolidering for eierandeler i:

 * SpareBank 1 Boligkreditt AS

* SpareBank 1 Kredittkort AS

* SpareBank 1 Finans Midt Norge AS

Bankens investering i datterselskapet EiendomsMegler 1 Modum faller inn under størrelsesunntaket i CRR/CRD IV 

forskriftens § 17, og det utarbeides således ikke kapitaldekning på konsolidert nivå.

SpareBank 1 Modum benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko.

Bankens mål om ren kjernekapitaldekning er minimum 15,5 % og målet for total kapitaldekning er 18,5 % for morbank.

Forholdsmessig konsolidering

(Hele tusen kr) 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Ren kjernekapital 1.216.720 1.037.029 1.118.190

Kjernekapital 1.241.289 1.062.166 1.144.986

Ansvarlig kapital 1.359.188 1.186.037 1.271.562

Totalt beregningsgrunnlag 7.045.537 6.516.487 6.874.979

Ren kjernekapitaldekning 17,3 % 15,9 % 16,3 %

Kjernekapitaldekning 17,6 % 16,3 % 16,7 %

Kapitaldekning 19,3 % 18,2 % 18,5 %

Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) 8,6 % 7,6 % 8,1 %



Morbank

(Hele tusen kr) 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Opptjent egenkapital 1.239.419            1.008.343             1.097.725            

Gavefond 11.098                  11.533                   13.430                  

Balanseført egenkapital 1.250.517            1.019.876             1.111.155            

Balanseført egenkapital som ikke inngår i ren kjernekapital -10.000                

Verdiendring som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse (AVA) -23                        -23                          -23                        

Fradrag for direkte og indirekte investering i selskaper i finansiell sektor -215.065              -198.585               -220.157              

Ren kjernekapital 1.025.429            821.268                890.975               

Fondsobligasjoner -                        -                          -                        

Fradrag for direkte og indirekte investering i selskaper i finansiell sektor -                        -                          -                        

Kjernekapital 1.025.429            821.268                890.975               

Tidsbegrenset ansvarlig kapital 89.800                  89.733                   89.773                  

Fradrag for direkte og indirekte investering i selskaper i finansiell sektor -1.822                  -1.917                    -1.914                  

Ansvarlig kapital 1.113.407            909.084                978.834               

Riskoveid beregningsgrunnlag

Regionale og lokale myndigheter 7.048                    -                          -                        

Institusjoner 81.292                  116.569                 40.991                  

Foretak 1.961.258            1.537.458             1.785.895            

Massemarked 2.621                    2.157                     2.485                    

Pantesikkerhet i eiendom 2.607.621            2.598.387             2.601.182            

Forfalte engasjementer 27.959                  8.644                     13.935                  

Obligasjoner med fortrinnsrett 32.836                  30.542                   33.067                  

Andeler i verdipapirfond 15.703                  15.703                   16.203                  

Egenkapitalposisjoner 182.825               135.020                 146.930               

Øvrige engasjementer inkl utsatt skatt 71.410                  67.928                   72.551                  

Sum kredittrisiko 4.990.573           4.512.408            4.713.239           

Motpartsrisiko derivater (CVA-risiko) 2.742                    2.807                     2.973                    

Operasjonell risiko 430.398               393.101                 393.101               

Totalt beregningsgrunnlag 5.423.714           4.908.316            5.109.313           

Kapitaldekning

Ren kjernekapitaldekning 18,9 % 16,7 % 17,4 %

Kjernekapitaldekning 18,9 % 16,7 % 17,4 %

Kapitaldekning 20,5 % 18,5 % 19,2 %

Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage ratio) 10,4 % 9,2 % 9,6 %

Bevaringsbuffer (2,5 %) 135.593              122.708                127.733              

Motsyklisk buffer (2,0 %) 108.474              98.166                  102.186              

Systemrisikobuffer (3,0 %) 162.711              147.249                153.279              

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 406.779              368.124                383.198              

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,5 %) 244.067              220.874                229.919              

Pilar 2-krav (2,5 %) 135.593              122.708                127.733              

Tilgjengelig ren kjernekapital 238.991              109.562                150.125              



Note 7 Tap på utlån

Individuelle nedskrivninger

utlån og garantier 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Individuelle nedskrivninger pr. 01.01 5.823 1.531 1.531

-  periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle 

nedskrivninger 10 0 0

+ økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 232

+ nye individuelle nedskrivninger i perioden inkl amortiseringseffekt 749 0 4.060

- tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 46 0 0

Sum individuelle nedskrivninger 6.517 1.531 5.823

Gruppenedskrivninger

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Gruppevise nedskrivninger PM pr. 01.01. 5.350 5.100 5.100

Gruppevise nedskrivninger BM pr. 01.01. 10.050 14.200 14.200

+/- periodens endring i gruppevise nedskrivninger 760 0 -3.900

Gruppevise nedskrivninger 16.160 19.300 15.400

Kostnadsført tap på utlån og garantier

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Periodens endring i individuelle nedskrivninger 845 0 3.500

+/- periodens endring i gruppevise nedskrivninger 760 0 -3.900

+ periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som nedskr. 10 0 0

+ periodens konstaterte tap som tidligere ikke er avsatt som nedskr. 0 232 232

 +/- korreksjon for amortiserte nedskrivninger 62 0 854

+/- periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap -92 -173 -348

Kostnadsført tap på utlån 1.585 59 338

Utvikling misligholdte og tapsutsatte engasjement

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Brutto misligholdte engasjement 23.629 16.321 12.734

- individuelle nedskrivninger 1.004 859 859

Netto misligholdte engasjement 22.624 15.462 11.875

Øvrige tapsutsatte engasjement: 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Brutto tapsutsatte engasjement 18.051 1.100 14.991

- individuelle nedskrivninger 5.513 670 4.964

Netto tapsutsatte engasjement 12.539 429 10.027



Note 8 Utlån og fordringer på kunder

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Kasse-/drifts- og brukskreditter 1.055.751            1.078.094          1.062.648

Byggelån 213.947                154.176              220.212

Nedbetalingslån 7.054.282            6.264.182          6.705.716

Andre kundefordringer 26.891                  16.863                12.746

Brutto utlån og fordringer på kunder 8.350.872            7.513.315          8.001.322

Brutto kreditteksponering

Eiendeler 30.03.2019 30.06.2018 31.12.2018

Kontanter og fordringer på sentralbanker 18.659                  18.156                17.463                   

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 332.564                564.511              168.646                

Brutto utlån og fordringer på kunder 8.350.872            7.513.315          8.001.322             

Verdipapirer 938.759                839.047              910.382                

Andre fordringer 19.593                  14.268                19.055                   

Sum eiendeler 9.660.446            8.949.297          9.116.868            

Forpliktelser

Garantier 245.134                222.417              215.149

Ubenyttet kreditt 780.213                785.986              734.706

Sum kreditteksponering 10.685.793          9.957.700          10.066.722

Swap avtaler

Swap av utlån til og fordringer på kunder 600.000                485.000              575.000                

Sum swap avtaler 600.000                485.000             575.000                

Sikringsinstrumentene er ikke balanseført da de på balansedagen er ansett å være effektive. 

Instrumentene sikrer virkelig verdi av balanseførte eiendeler og gjeld.



Note 10 Egenkapital
Spesifikasjon av endring i egenkapitalen

Morbank

Sparebankens 

fond Gavefond

Sum    

egenkapital 

Egenkapital 31.12.2018         1.097.725       13.430            1.111.155 

Resultat pr 30.06.2019 141.694           141.694              

Utdelt fra gavefond (2.332)      (2.332)                 

Sum egenkapital pr 30.06.2019 1.239.419        11.098     1.250.516          

Konsern

Sparebankens 

fond Gavefond

Ikke 

kontrollerende 

eierinteresser

Sum 

egenkapital 

Egenkapital 31.12.2018         1.182.121       13.430                    2.237     1.197.788 

Kjøpt ut minoritetsandel                  (2.237)           (2.237)

Resultat for perioden 01.01-30.06 109.568                   109.568 

Verdiregulering FKV (1.535)                        (1.535)

Utdelt fra gavefond (2.332)                (2.332)

Sum egenkapital pr 30.06.2019 1.290.154        11.098     -                      1.301.250   
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Til styret i Sparebank 1 Modum 
 
UTTALELSE OM FORENKLET REVISORKONTROLL AV DELÅRSREGNSKAPET 

Vi har utført forenklet revisorkontroll av balanse for Sparebank 1 Modum (selskapet og konsernet) pr 
30. juni 2019 som viser: 
•  i selskapsregnskapet en egenkapital på tkr 1 250 517, tilhørende resultatoppstilling for 

seksmånedersperioden (1. januar 2019 til 30. juni 2019) som viser et delårsresultat før skatt på 
tkr 157 094, og noteopplysninger (delårsregnskapet). 

•  i konsernregnskapet en egenkapital på tkr 1 301 250, tilhørende resultatoppstilling for 
seksmånedersperioden (1. januar 2019 til 30. juni 2019) som viser et delårsresultat før skatt på 
tkr 125 903, og noteopplysninger (delårsregnskapet). 

 
Ledelsen har utarbeidet delårsregnskapet. Prinsippene beskrevet i note er anvendt ved utarbeidelsen. 
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklede revisorkontroll, 
herunder bekrefte at regnskapsmessig nedskrivningsvurdering på utlån og garantier er foretatt i 
samsvar med Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for delårsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsregnskapet i samsvar med prinsipper 
for utarbeidelse beskrevet i note.  
 
Omfanget av den forenklede revisorkontrollen 

Vi har utført vår forenklede revisorkontroll i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder den internasjonale standarden, ISRE 2410 ”Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper 
utført av foretakets valgte revisor”. 
 

En forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap består i å rette forespørsler, primært til personer med 
ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En 
forenklet revisorkontroll av delårsregnskap har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i 
samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå 
sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en 
revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning. 
 
Konklusjon 

Vi har ved vår forenklede revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at 
delårsregnskapet i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med prinsipper beskrevet i note, eller 
at regnskapsmessig nedskrivningsvurdering på utlån og garantier i det alt vesentlige ikke er 
gjennomført i samsvar med Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i 
finansinstitusjoner. 
 
 
Oslo, 14. august 2019 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Henrik Woxholt 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Henrik Johannes Woxholt
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5999-4-1368035
IP: 217.173.xxx.xxx
2019-08-14 11:09:11Z
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Vi vet hvor vi 
kommer fra 

og hvor vi skal


