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Styrets årsberetning 2012

Generelt

Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre 
energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt 
lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, hjulpet av små tap i bankene og 
lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske 
finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året.

Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 pst til 1,5 pst ved sitt rentemøte i mars. 
Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 pst. 
Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste 
kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 pst. 

Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten 
ble 7,7 pst for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler 
av fjoråret på om lag 7 pst. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes
låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret.

Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 pst i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i 
overkant av 4 pst. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser 
holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret, innskudd i bank økte markert. 

Utsiktene for neste år er i skrivende stund gode både for Norge og for norske banker. Bankenes 
marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å 
stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen 
markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal 
økonomi.  Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år.

Risikopremien (spread) som bankene må betale på sine innlån steg i 2008/2009 dramatisk. 
Nivåene ligger fortsatt høyt, i område 110-130 bp over NIBOR for seniorobligasjoner med 3 års 
løpetid. Det ser ikke ut til at ”gode gamle nivåer” så vidt over NIBOR kommer tilbake med det 
første. 

Banken eier 35 % av Terra Eiendomsmegling Akershus AS. Selskapet driver eiendomsmegling 
lokalt, med kontorer i Aurskog-Høland og Nes. Selskapet viser gode resultater, positiv utvikling og 
har god markedsdekning i vårt område.

Fusjonen mellom tidligere Setskog Sparebank og Høland Sparebank i 2010 ble gjennomført meget 
tilfredsstillende. De ansatte var godt involvert og bidro på en dynamisk måte. Fusjonen leder til 
kostnadsbesparelser, som regnskapet for 2012 viser.

Styret er godt fornøyd med den offensive utviklingen i bankens stipendordninger, studiestipend for 
høyere utdannelse – to ”Master-studenter” får hvert sitt stipend på NOK 50.000. I tillegg deler 
banken ut et kulturstipend på NOK 60.000 og to idrettsstipend av NOK 20.000. Styret ser dette
som en svært positiv måte å bruke ”Gaveinstituttet” på. Banken deler også ut gaver i en rekke 
andre sammenhenger.
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Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)
(Satt opp i samsvar med RL §3-3b og etter anbefaling av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Formål
I Høland og Setskog Sparebanks vedtekter § 1-1 er bankens formål definert. Bankens 
forretningsidé sier bl.a. at ”Høland og Setskog Sparebank er totalleverandør av bank- og
forsikringsprodukter. Vi skal være til stede i hele vårt kjerneområde og ha hovedfokus på folk flest 
og lokalt næringsliv.”

I bankens strategiplan er en rekke områder av bankens virksomhet omhandlet og bankens etiske 
retningslinjer legger vekt på at vi skal være en hjelpsom, aktiv, inkluderende og pålitelig bank med 
sterkt kundefokus og personlig service – ”god å snakke med”. Vi skal ha god kompetanse med 
høye etiske verdier og være en interessant arbeidsplass.

Forstanderskapet
Forstanderskapet er Høland og Setskog Sparebanks øverste organ. Det er forstanderskapet som 
bl.a. fastsetter sparebankens vedtekter, velger styrets medlemmer, vedtar regnskapet og 
disponerer årets overskudd. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar 
med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet består av 19 medlemmer og 11 
varamedlemmer og sammensettes slik: Innskytere og egenkapitalbeviseiere velger hver for seg 
seks medlemmer og tre varamedlemmer. Kommunen velger to medlemmer og to varamedlemmer. 
De ansatte i banken velger blant de ansatte fem av forstanderskapets medlemmer og tre 
varamedlemmer.

Forstanderskapets valgkomité velges blant forstanderskapets medlemmer. Den består av fire 
medlemmer og fire varamedlemmer og skal ha representasjon fra alle de fire gruppene som er 
representert i forstanderskapet – innskytervalgte, kommunevalgte, egenkapitalbeviseiervalgte og 
ansattevalgte. I tillegg til å forberede valg av styret, skal valgkomiteen også foreslå valg av 
forstanderskapets leder og nestleder samt medlemmer og varamedlemmer til bankens 
kontrollkomité. Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Styret
Bankens styre består av åtte medlemmer og fire varamedlemmer, hvorav ett medlem og 
varamedlem er valgt av og blant de ansatte. Styret består av:

Styreleder Jarle Bergsjø (’67)
− Veterinær, agronom, NVH (1991)
− Seksjonssjef Mattilsynet, dyrlege, gårdbruker
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2008
− Styreleder siden 2009

Nestleder John-Ivar Udnesseter (’62)
- Siviløkonom, Handelshøyskolen BI (1988)
- Økonomisjef, PDC Tangen AS og PDC Holding fra 2001 til 2007
- Økonomidirektør, 07 Gruppen AS (tidligere PDC Holding AS) 2007-2010
- Økonomisjef Aurskog-Høland Kommune fra 1.1.2011
- Medlem i forstanderskapet i Setskog Sparebank 2004 til 2008
- Medlem i kontrollkomiteen i Setskog Sparebank fra 2007 til 2008. 
- Styreleder i Setskog Sparebank fra 2008
- Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2010

Styremedlem Per B. Jacobsen (’45)
− Sosialøkonom, pedagog, lederutdannelse
− Tidl. rektor Bjørkelangen videregående skole, studieinspektør, lærer, ass. rådmann Aurskog-

Høland kommune
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2001

Styremedlem Unni Nadden (’54)
− Bedriftsøkonom
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− Regnskapsansvarlig A-Pressen Tjenestesenter AS, Økonomisjef Stenquist AS
− Tidligere styremedlem i Aurskog-Høland Utbyggingsselskap og styreleder i Nipro AS, tidligere 

representant i Aurskog-Høland Kommunestyre og Formannskap.
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2007

Styremedlem Siri Hidle (’65)
− Sivilagronom fra Norges Landbrukshøyskole (1991)
− Lærer ved Bjørkelangen videregående skole siden 2007
− Representant i kommunestyret i Aurskog-Høland 2007-2011
− Vararep. til kommunestyret i Aurskog-Høland siden 2011
− Medlem i styret i Setskog Sparebank fra 2004 
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2010 

Styremedlem Ane Haugen (’66)
− Master of Management, BI
− Avd. direktør Posten Norge AS, Direktør HR/OU Posten Norge AS
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2006

Styremedlem Åsmund Krogstad (’54)
− Lederutdanning, BI
− Adm. direktør 07 Aurskog (07 Gruppen AS), Driftssjef Lundeby Bokbinderi AS, Driftssjef Bongs 

Konvolutter AS, Adm. dir. PDC Konvolutter AS
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2009

Styremedlem Øystein Heggedal (ansatterepr.) (’65)
− Salgskonsulent i PDC Tangen 2002 til 2005
− Ansatt i Setskog Sparebank siden 2006
− Styremedlem i Aurskog-Høland Utvikling siden 2009
− Medlem i styret i Setskog Sparebank siden 2009
− Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2010 

Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. 
Bankens internkontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i 
samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. 
Styret gjennomfører årlig ICAAP. Styret fastsetter administrerende banksjefs lønn og annen 
godtgjørelse. Styret som helhet fungerer som revisjonsutvalg, men har for øvrig ikke oppnevnt 
særskilte komiteer. Styrets godtgjørelse fastsettes av forstanderskapet. Det er ikke etablert 
bonusordninger eller andre former for variabel kompensasjon til styremedlemmer eller 
administrerende banksjef. Det er heller ikke utarbeidet særskilte ordninger med evaluering av 
styremedlemmer utover ordinære habilitetsregler.

Ledelsen
Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes (’62)
− Siviløkonom, MBA-Finance/Banking, BI/University of Wisconsin, USA (1988)
− Fabrikksjef ved Norsk Wavin AS, adm. dir. i Løvenskiold Trelast AS, økonomisjef Løvenskiold-

Vækerø AS
− Styreleder i Eidskog Stangeskovene AS, styremedlem i Bjørkelangen Torg AS, Bjørkelangen 

Stasjon AS og Terra Eiendomsmegling Akershus AS
− Ansatt som adm. banksjef 1. september 2008

Banksjef Kreditt Ole-Einar Holth (’61)
− Utdannelse innen ledelse og økonomi, Bankakademiet / Høgskolen i Akershus
− Tidligere styremedlem og leder i Finansforbundet i Terra-Gruppen
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 1981

Banksjef økonomi/personal Liv Jacklin (’60)
− Utdannelse innen ledelse og IT, Bankakademiet / Høgskolen i Akershus
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− Erfaring fra Bergen Bank
− Styremedlem (ansatterepr.) i Høland Sparebank 1998-2007
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 1985

Markedsansvarlig Personmarked Kristin Nordby (’66)
− Allsidig erfaring fra Høland Sparebank
− Lang og allsidig erfaring fra Gjensidige Forsikring
− Styremedlem (ansatterepr.) i Høland Sparebank 2007-2008
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 2002

Markedsansvarlig Bedriftsmarked Carl-Fredrik Havnås (’65)
− Foretaksøkonom, NHH
− Avd. sjef Trykk Tangen AS, Produksjonssjef PDC Tangen AS
− Styreleder Bjørkelangen Stasjon AS, leder Bjørkelangen Næringsforening
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 2007

Markeds-/fagansvarlig sparing/liv Kjell Sæther (’57)
− Autorisert finansiell rådgiver, BI / Storebrand
− Livassurandør, Finansiell rådgiver Storebrand og UNI 
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 2008

Markeds-/fagansvarlig skadeforsikring Jørn-Erik Sether (’65)
− Diplomøkonom, IHM Business School 1991
− Forsikringskandidat, Forsikringsakademiet 1995
− Salgssjef Næringsliv, Gjensidige, Region Innlandet 2003
− Styremedlem Aurskog-Høland Utbyggingsselskap 1999-2004
− Ansatt i Høland og Setskog Sparebank siden 2009

Avdelingsleder Dagligbank Mariann Heggedal Veiby (’65)
− Seniorkonsulent i Fellesdata/EDB Business Partner 1999-2007
− Medlem i styret i Setskog Sparebank 1997-2005
− Ansatt i Setskog Sparebank siden 2007

Egenkapitalbeviseierne
Egenkapitalbeviseierne velger seks av forstanderskapets medlemmer, uansett hvor stor andel 
egenkapitalbeviskapitalen utgjør av bankens samlede egenkapital. Egenkapitalbevis-eiervalgmøtet 
holdes rundt årsskriftet hvert år. Innkalling skjer ved brev til eierne av registrerte egenkapitalbevis 
senest 14 dager før møtet, gjennom kunngjøring i Indre Akershus Blad og i Aftenposten samt 
melding på Oslo Børs. Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valget skal melde seg i banken innen 
en frist som skal være oppgitt i innkallingen. Fristen skal ikke være tidligere enn tre dager før valget 
skal avholdes.

Stemmerettsreglene for egenkapitalbeviseiere i Høland og Setskog Sparebank følger de allmenne 
regler og hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Dog kan ingen stemme for mer enn 10 % av 
samtlige stemmeberettigede egenkapitalbevis i banken eller avgi mer enn 
20 % av de stemmer som er representert på valgmøtet. Egenkapitalbevis som blir overdratt til ny 
eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. For egenkapitalbevis som er 
registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eierne ha stemmerett dersom det bekreftes at ervervet 
er registrert i Verdipapirsentralen. Egenkapitalbeviseierne har ingen lovfestet eller vedtektsfestet 
rett til representasjon i bankens styre.

Likebehandling, finansiell informasjon
I følge bankens innsidereglement skal verdipapirer utstedt av banken ikke kjøpes eller selges av 
noen som har kjennskap til kurssensitiv informasjon. Primærinnsidere som ønsker å kjøpe eller 
selge verdipapirer skal foreta forsvarlige undersøkelser for å bringe på det rene om det foreligger 
slik informasjon. Vedkommende skal deretter skriftlig anmode administrerende banksjef om 
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klarering av kjøpet eller salget. Administrerende banksjef skal for sin egen del innhente klarering 
fra styrets leder. 

Likebehandling ivaretas også ved at egenkapitalbeviseierne får lik og samtidig tilgang til 
informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Banken ønsker i denne 
sammenhengen å tydeliggjøre eiernes verdi gjennom en mest mulig riktig prising av bankens 
egenkapitalbevis. Riktig prising oppnås blant annet ved å gi tidsriktig og korrekt informasjon til 
finansmarkedet og å sikre god informasjon om banken blant analytikere. Årsrapport, 
kvartalsrapporter og andre børsmeldinger blir distribuert i Oslo Børs’ elektroniske meldingssystem 
samt via bankens internettsider www.hsbank.no.
Årsrapporter blir sendt ut til bankens egenkapitalbeviseiere.

Fri omsettelighet
Egenkapitalbeviskapitalen i Høland og Setskog Sparebank utgjør kr. 68.790.000 fordelt på 687.900 
egenkapitalbevis à kr. 100,-. Egenkapitalbevisbrøken er 22,91 %. Alle erverv av egenkapitalbevis 
(arv, gave eller kjøp) skal meldes banken innen en måned. Erverv kan bare nektes når det 
foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig.

Utbyttepolitikk
Høland og Setskog Sparebanks målsetting skal være å oppnå gode økonomiske resultater slik at 
det kan gis en avkastning på linje med tilsvarende sparebanker som er notert på Oslo Børs.
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens overskudd er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, og 
banken vil foreta tildeling av utbytte og eventuelt regulering av utjevnings-fondet i henhold til den til 
enhver tid gjeldende egenkapitalbevisbrøk. Banken vil videreføre satsingen på maksimalt
kontantutbytte.

Revisjon
Forstanderskapet velger revisor og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Revisjonsfirmaet BDO 
AS er bankens eksterne revisor og revisjonen ledes av oppdragsansvarlig partner statsautorisert 
revisor Inge Soteland. Revisor legger årlig frem rapporter som omhandler revisjonens syn på 
bankens risikoområder, interne kontrollrutiner osv. Revisor deltar også i styremøter hvor bankens 
årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styret  vurderer 
revisjonsarbeidet som fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av en slik art 
at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. 

Virksomhetsstyring og risikovurdering (ICAAP)
Styret har gjennomført ICAAP våren 2012, og vil gjennomføre ICAAP etter plan i 2013.

Høland og Setskog Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-
alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske 
fundament er å styrke lokalbankene.

Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt 
forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-
Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet 
forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet 
i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal 2013. 

En viktig allianse med høy kundelojalitet 
Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og 
nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca. 750 000 kunder og 
en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste 
kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. 
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Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger
Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser kostnadseffektive tjenester og 
konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra 
Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og
personforsikringsprodukter gjennom bankene.  Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og
salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer 
fondsprodukter for personkunder og bankene.  

I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av 
aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er 
med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig 
fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje.  

Stordriftsfordeler for lokalbankene
Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode 
fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten.  Det er i hovedsak løsninger innen IT og 
infrastruktur inkludert betalingsformidling og kompetanseutvikling med Terra skolen. Terra 
Alliansen leverer også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil 
– og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. 

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

Resultatregnskap

Driftsresultat før nedskrivninger og tap ble NOK 61,4 mill mot NOK 29,7 mill i 2011. Resultat før 
skatt NOK 34,5 mill (NOK 18,6 mill). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 
0,80 % mot 0,44 % i 2011.

I 2. kvartal overtok banken aksjer i Terra Boligkreditt AS (TBK) fra Terra Gruppen AS. 80 % av 
aksjene ble overtatt som utbytte og resultatført over ordinært resultat. Samtidig ble aksjene i Terra 
Gruppen AS nedskrevet, dels over ordinært resultat og dels som tilbakeføring av tidligere 
oppskrivning over utvidet resultat. Det ble inntektsført NOK 14,0 mill som utbytte, og nedskrevet 
NOK 2,6 mill over ordinært resultat. Netto resultateffekt ble NOK 11,4 mill. Nedskrivningen over 
utvidet resultat var NOK 7,1 mill, slik at netto positiv effekt på egenkapitalen ble 4,3 mill.

Styret vurderer resultatet som tilfredsstillende, dog må banken ta store tapsføringer, spesielt knyttet 
til ett større næringsengasjement. Underliggende bankdrift er solid og lønnsom, rentenetto og 
andre inntekter øker og kostnadene utvikler seg positivt. Med bakgrunn i de urolige tidene 
internasjonalt har banken gjennom hele året holdt et svært høyt nivå på likvide midler – kontanter 
og lett omsettelige obligasjoner – noe som bidrar til lavere rentemargin.

Rentenettoen har økt gjennom året, og målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble den 
1,97 % mot 1,85 % i 2011. Vi registrerer netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på 
NOK 85,5 mill, som er 8,9 % opp fra året før. 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester var på NOK 19,5 mill (17,5 mill). I prosent av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,45 % (0,41 %).

Driftskostnadene har hatt en positiv utvikling også i 2012, i prosent av forvaltningskapital en 
reduksjon fra 1,40 % til 1,36 %.

Resultatet i 2012 er tilfredsstillende, og styret foreslår å utbetale maksimalt kontantutbytte på NOK 
5,20 pr. egenkapitalbevis. Banken har som intensjon også å prioritere kontantutbytte i årene 
framover.
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Forvaltningskapital

Forvaltningskapitalen er tilnærmet uendret i 2012. Porteføljen i Terra Boligkreditt (TBK) øker 
vesentlig (57 %) til NOK 487 mill, men er fortsatt relativt lav sammenlignet med de fleste andre 
banker i Terra-Gruppen.

Soliditet

Sparebankens fond blir tilført NOK 10,8 mill og øker til NOK 234,2 mill. I tillegg har banken
egenkapitalbeviskapital på NOK 68,8 mill, samt NOK 120 mill i fondsobligasjonslån. Et ansvarlig 
lån på NOK 50 mill ble innløst i mai. Netto ansvarlig kapital er på NOK 437 mill, eller 16,9 % i både 
vektet kapitaldekning og kjernekapital. Styret vurderer bankens stilling som solid.

Innskudd

Totale innskudd fra kunder viser en økning på 6,3 % (NOK 175 mill) etter en målbevisst satsing fra 
banken. Styret og administrasjonen har løpende fokus på innskuddsutviklingen.
Innskuddsdekningen viser fortsatt positiv utvikling og var ved årets slutt 79 % (77 %).

Utlån

Totale utlån i egne bøker øker med 3,3 %, og tar vi med Terra Boligkreditt øker utlån totalt med 
5,6 %. Brutto utlån klassifisert som næringslån er 33,1 % (32,4 %). Bankens portefølje i Terra 
Boligkreditt øker betydelig til NOK 487 mill (NOK 310 mill), og utgjør 16 % (11 %) av totale utlån i 
personmarkedet.

Tap på utlån

Det resultatføres netto nedskrivninger og tapsføring av lån med NOK 24,3 mill (11,1 mill), eller 
0,56 % av forvaltningskapitalen. Tap og tapsavsetninger er betydelig høyere enn i fjor. Ett større 
næringsengasjement påfører banken større tap enn tidligere forventet. Årets tapsføringer belaster 
resultatet i betydelig grad. Styret mener det er foretatt tilstrekkelige bokførte nedskrivninger.

Likviditet

Styret anser likviditeten som god og langsiktig forfallsstruktur godt tilpasset bankens strategi.
Kontanter og bankinnskudd er ved årsskiftet NOK 118 mill. I tillegg har banken avtalte 
trekkrettigheter på NOK 260 mill, som ikke er benyttet.

Finansiell risiko

Banken har i all hovedsak flytende rente på lån og innskudd og derved liten renterisiko og ev. 
fastrente er sikret med renteswaper. Banken har ikke lån i utenlands valuta og har heller ikke 
inntekter i valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig da disse har 
god pantesikkerhet.

Når det gjelder beskrivelser av risikoer for øvrig, henvises til note 6.
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Årsresultat

Styret vurderer resultatet som tilfredsstillende og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret konkluderer at det er grunnlag for 
fortsatt drift, og regnskapet er satt opp etter denne forutsetningen.

Overskuddsdisponering:
Utbytte til egenkapitalbeviseierne 3.507.660
Til gaver allmennyttige formål 1.000.000
Overført til Sparebankens fond            10.811.726
Overført til utjevningsfond 1.694
Overført fra fond for vurderingsforskjeller     - 844.575
Overført til annen egenkapital            11.397.000
Sum disponeringer          25.873.505

Arbeidsmiljø og personal

Ved årets slutt hadde Høland og Setskog Sparebank 41 (44) ansatte, hvorav 7 på deltid. 
Gjennomsnitt antall årsverk i 2012 var 39 (41). Av bankens ansatte er 69 % kvinner.

Utviklingen innenfor finansnæringen krever at vi stadig har fokus på opplæring og 
kompetanseheving samt effektivisering av arbeidsprosesser. Organisatoriske tilpasninger og
endringer skjer kontinuerlig ikke minst for å oppnå bedre fleksibilitet og kundeservice. Vi har i løpet 
av året takket av tre gode medarbeidere etter lang og tro tjeneste og 1. februar 2013 ble staben 
utvidet med en ny medarbeider med lang erfaring fra bank. Både ved intern opplæring og ved 
interne og eksterne kurs har de ansatte vist stor interesse for å delta på de opplegg som har vært 
aktuelle. Flere av våre medarbeidere tar ”tyngre” og viktige utdannelsesløp i Bachelor-programmer. 
Vi har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. Alle ansatte bidrar sterkt til dette hver dag – med godt 
humør, kundeservice og relasjonsbygging.

Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i banken godt. Helse, miljø og sikkerhet vurderes ivaretatt 
på tilfredsstillende nivå. Det legges vekt på at sikkerheten ved kontorene er god. 
Sykefraværet totalt var 5,6 %, en økning fra året før som skyldes noen fravær av lang varighet.
Korttidsfraværet er imidlertid fortsatt svært lavt, 0,4 %. Det er ikke registrert personskader siste år. 
Banken driver ikke virksomhet som medfører påvirkning på det ytre miljø. Banken er medlem av 
Romerike HMS – senter.

Banken har meget gode pensjons- og personalforsikringer for de ansatte. 

Styre og daglig ledelse har fokus på en mest mulig likestilling mellom kjønnene. I bankens styre 
sitter tre kvinner og fem menn. I ledergruppen sitter tre kvinner og fem menn. Målsettingen er å ha 
en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. 

Utsiktene

Etter høsten 2008 og bankkrise er fokus fortsatt på særlig sydeuropeiske nasjonalstaters 
utfordringer med statsfinansene. I ”Det Norske Hus” er derimot statsfinansene meget gode. Norges 
Bank og Finanstilsynet ser med en viss bekymring på økte boligpriser, som isolert sett burde føre til 
økt rentenivå, men lav inflasjon og sterk kronekurs gjør at renten må holdes nede. 

I vårt lokale marked forventes relativt brukbar aktivitet, og omsetning av nye boliger minst på nivå 
med 2012. Husholdningene har generelt god økonomi og for alle som beholder arbeidet, og det blir 
de fleste, kan svært lavt rentenivå fortsatt bidra til økt privat kjøpekraft.

Stor konkurranse om innskuddskundene og fortsatt relativt høye kostnader ved innlån i markedet 
vil presse rentemarginen i 2013. På den annen side har nå flere større banker varslet renteøkning 
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på utlån, først og fremst begrunnet med strengere egenkapital- og likviditetskrav til bankene. 
Banken følger nøye med i utviklingen og vil løpende tilpasse seg markedet. Høland og Setskog 
Sparebank er solid med underliggende lønnsom bankdrift. 2013 forventes å bli et utfordrende år, 
med resultater på et tilfredsstillende nivå.

Styret vil til slutt takke eksisterende og nye kunder for den tillit de viser ved å benytte seg av 
bankens tjenester.  Styret retter også stor takk til bankens medarbeidere og tillitsvalgte for god 
innsats og godt samarbeid i 2012.

Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Vi bekrefter at bankens årsregnskap for 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 

Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til banken, 
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står
overfor.

Bjørkelangen, 31. desember 2012 / 14. februar 2013

I styret for Høland og Setskog Sparebank

Jarle Bergsjø John-Ivar Udnesseter Per B. Jacobsen Unni Nadden
Styrets leder

Ane K. Haugen Åsmund Krogstad Øystein Heggedal Siri Hidle

John Sigurd Bjørknes
Adm. banksjef
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Bak fra venstre: John-Ivar Udnessether, styreleder Jarle Bergsjø, Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes, 
Åsmund Krogstad og Per B. Jacobsen
Foran fra venstre: Øystein Heggedal, Unni Nadden, Ane K. Haugen og Siri Hidle 

Styret i Høland og Setskog Sparebank
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Finansiering!
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Spareprodukter
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Ut på tur, aldri sur!

6. juni 2012 var de fleste av 
damene i banken på Jentebølgen 
i Lillestrøm.

Ikke rart dem holder seg godt!
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Rally Aurskog-Høland!

Vi var også i år hovedsponsor for 
et av de største arrangementene 
i Aurksog-Høland, nemlig NM 
runden i Rally.

En NM runde krever mye av en 
arrangør. NMK A-H beviser igjen 
og igjen at de er tilliten verdig, og 
vi er stolt hovedsponsor, 
- flinke folk!
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N. Mangen: Lørdag 30.
juni blir det åpent hus på
skogfineplassen
Mikkelrud på Nordre
Mangen.

Bak arrangementet står  For-
tidsminneforeningen, Oslo og
Akershus avdeling og Akershus
Fylkeskommune.

Mikkelrud eies i dag av aur-
skogingene Anne-Lise Torvund
og Tore  Ovlien som er i full gang
med å restaurere plassen og gjen-

skape den slik den var da de  siste
fastboende Anne og Johan
Haug, bodde her.

– Bakgrunnen for arrange-
mentet er at vi ønsker å vise
menigmann hvilke muligheter
som finnes for å ta vare vår
kulturarv og informere om
hvordan det kan søkes midler,
hjelp og få fatt i de rette hånd-
verkerne til slike jobber, sier
Victoria Brand ved Fortids-
minneforeningen Oslo og
Akershus. 

Mikkelrud er et lysende ek-
sempel på dette, ifølge Brand. I
fjor ble låven fullstendig re-
staurert og nå er de i gang med
våningshuset. 

– Jobben Anne-Lise Torvund
og Tore Ovlien er i gang med her
er imponerende, men samtidig et
eksempel på mulighetene som
finnes til å ta vare på minner fra
fortiden, sier Brand. 

I tillegg til omvisning på
plassen, og å få høre om dens
spennende historie, vil de
fremmøtte også møte hånd-
verkerne og andre som har vært
med og er med på opprustingen
av den gamle plassen.

Her er alle hjertelig velkom

ne, og vi håper på godt besøk
også fra lokale, enten  det er for
å ta en titt på en spesiell plass,
eller for å få gode innspill til å gå
løs på restaureringsoppgaver
med gamle hus i eget eie, sier
Tore Ovlien

Arrangementet er gratis for
publikum og det serveres kaffe
og noe å bitei .

19NyheterIndre Akershus Blad – fredag 22. juni 2012

– Gir meg en mulighet
til å utforske verden

er en gammel skogfinneplass på
Nordre Mangen, trolig ryddet på
1600-tallet. Første kjente
bosetter var Johan Larsen
Savolainen. Det har vært
bosetting her til 2004-2005.
I tillegg til bygningsmassen som
i seg selv er verneverdig har
plassen unike slåttemarker der
det også vokser en rekke
sjeldne planter. Mikkelrud huser
blant annet Østlandets største
solblombestand.

Mikkelrud

Økte omsetningen
med 11 millioner
FETSUND: Fetsund Elektro AS
lå ikke på latsiden i 2011. Fra
2010 til 2011 økte omset-
ningen fra 18,9 til 29,7
millioner kroner. I samme
periode økte overskuddet før
skatt fra 0,1 til 1,8 millioner
kroner.

Erik Aamodt er daglig leder
i Fetsund-bedriften som blant
andre eies av Hovindstrand
AS og Trostdalen AS. 

Elektrofirmaet har 18 an-
satte.

Lønnsom konsulent-
virksomhet
AURSKOG: Mærli Engineering
AS, som eies og drives av Kai
Mærli fra Aurskog, solgte i fjor
tekniske konsulenttjenester
for 7,9 millioner kroner – 1,6
millioner mer enn året før. 

Selskapet som har to ansatte
satt igjen med et overskudd på
0,6 millioner kroner før skatt,
som er på nivå med 2010.

Roll Hansen 
gjenvalgt

SØRUM: Under Folkeakademi-
ets landsmøte i Stryn i helgen
ble Hildur Roll Hansen fra
Sørum (bildet) gjenvalgt til
landsstyret i Folkeaka-
demienes Landsforbund.

«I forrige periode var Roll
Hansen blant annet med i ko-
miteen som utarbeidet Folke-
akademiets nye handlingsplan
«Visst virker kultur», som ble
vedtatt på helgens lands-
møte», heter det i en pres-
semelding fra Folkeaka-
demienes Landsforbund. 

Det ble også vedtatt at
temaene «Demokratibygging
og folkeopplysning» og «Den
kulturelle spaserstokken» skal
være prioriterte satsings-
områder for Folkeakademiet
de neste to årene. 

De fire påfølgende årene
skal det satses på temaene
«Syng for livet», «Fra inn-
vandrer til medborger»,
«Framtiden tilhører de unge»
og «Se verden i øynene».

TIPS OSS!
Vi tar gjerne imot tips fra dere.
Ring oss på 63 85 48 00 eller
send tips slik:
SMS/MMS: Send IATIPS til
2005 (tjenesten koster 5 kr).
E-post: redaksjon@iablad.no
Post: Indre Akershus Blad, 
postb. 68, 1941 Bjørkelangen.

• ØIVIND ERIKSEN
oie@iablad no

Bjørkelangen: Ved
overrekkelsen av Høland
og Setskog Sparebanks
utdanningsstipend ble
Adeline Hvidsten (22) fra
Moe og Gabrielle
Lilleeng Asmyhr (24) fra
Bjørkelangen plutselig
50.000 kroner rikere.

Det er det tredje året banken
deler ut sitt stipend til kan-
didater som enten er i gang med
sine masterstudier, har avsluttet
et bachelorstudium eller for
øvrig er inne i et fireårig studie-
løp. Utvelgelsen foretas av en
jury, og stipendet har tidligere
gått til å finansiere et mangfold
av utdanningsmuligheter for
lokale studenter. 

Onsdag kunne adm. banksjef
John Sigurd Bjørknes tildele
årets stipend til to jenter med
vidt forskjellige utdanningsvalg. 

Adeline Hvidsten takket
sparebanken for de mulighetene
et slikt stipend innebærer.

– Pengene skal brukes til å fi-
nansiere mine studier ved Uni-
versity of Queensland der jeg
skal ta en Master of Science in
Innovation and Entrepeneurs-
hip. Uten stipendet hadde det
ikke vært mulig for meg å ta deler
av utdannelsen min i utlandet,
og jeg er takknemlig for at
banken oppfordrer oss til å ut-
forske verden på egenhånd, sier
Hvidsten. 

Gabrielle Asmyhr har vært på
utveksling fra Universitetet i
Bergen der hun tar en Master i
Rettsvitenskap og befinner seg
allerede i Australia. Der av-
slutter hun sitt år ved University
of Sydney. Da hun ikke kunne
være til stede på overrekkelsen
holdt hun sin takketale på

 moderne vis via internett. 
At nettopp Australia skulle

vise seg å være en fellesnevner
for årets mottakere var en ren
tilfeldighet. Samtidig under-
streker sparebanken at det er en
styrke, men ikke et krav, at kan-
didatene har tatt eller skal ta

deler av sitt utdanningsløp i ut-
landet. 

I likhet med tidligere år
skjedde utdelingen i forbindelse
med avslutningsseremonien til
avgangselevene ved Bjørke-
langen videregående skole, og
kanskje var det ikke rent lite

 inspirasjon å hente i en sjekk på
50.000 kroner for ungdommene
som står på trappene til å ta fatt
på sin egen videre utdanning. 

Administrerende banksjef i Høland og Setskog Sparebank John Sigurd Bjørknes overrakk utdann-
ingsstipend til Adeline Hvidsten (22). Gabrielle Lilleeng Asmyhr (24) fikk også stipend, men var
ikke til stede på overrekkelsen onsdag. Foto: Sanne Lier

Inviterer til åpen dag på Mikkelrud

Neste lørdag, 30. juni, er det åpent hus hos Anne-Lise Torvund og
Tore Ovlien på Mikkelrud. Da arrangerer Fortidsminneforeningen,
Oslo og Akershus avdeling og Akershus Fylkeskommune åpen
visning av skogfinneplassen som Ovlien/Torvund med støtte fra
Norsk Kulturminnefond er i ferd med å restaurere.

Foto: Øivind Eriksen

• SANNE HANSSON LIER
redaksjon@iablad.no

Stipendvinnere 2012

Kulturstipend!
Martin Halla mottok Kulturstipendet 
under Bjørkelangen Musikkfesti-
val. På bildet ser vi Martin sam-
men med Dag-Finn Førrisdahl fra 
Høland og Setskog Sparebank. 

Idrettsstipend!
Mina Marie Simonsen (håndball) 
og Mattis Haug (skiskyting) mot-
tok idrettsstipendet fra John Sigurd 
Bjørknes i Bjørkelangen Torg. 

Utdanningsstipend!
Adeline Hvidsten og Gabrielle 
Asmyhr fikk i 2012 vårt utdannings-
stipend. To unge og målbevisste 
Masterstudenter. 
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Tillitsvalgte etter valg foretatt i 2013

Forstanderskap totalt 19 medlemmer
Innskytervalgte Ansattevalgte
6 medlemmer Postnr. 5 medlemmer Postnr.
Anne Rebekka Øiseth 1970 Aud Ø. Gangnæs 1970
Sten Nordby 1940 Mariann H. Veiby 1954
Kari Mette Stamnes 1954 Vivian Katralen 1940
Erik Lie 1960 Lillian Halvorsrud 1930
Mads Wiel 1954 Carl Fredrik Havnås 1940
Lars Solheim 1970

3 varamedlemmer
3 varamedlemmer Ingrid Solvang 1970
Emil Simonsen 1970 Ewa Strømme 1954
Anne Bach 1954 Hans Kr. Studsrud 1960
Irene S. Torp 1954

Styret
Innskyternes valgkomité  5-8 medlemmer Postnr.
Arild Nilsen 1954 Jarle Bergsjø (Leder) 1970
Ragnar Heide 1940 John-Ivar Udnesseter (Nestleder) 1954
Kristine Tollefsen 1940 Siri Hidle 1954

Ane Haugen 1970
 Varamedlemmer Unni Nadden 1963
Ann Skarvang 1970 Åsmund Krogstad 1960
Trond Ringstad 1963 Øystein Heggedal (ansattes representant) 1950

Kommunevalgte 3 varamedlemmer
2 medlemmer Postnr. Steinar Holmedahl (1. vara) 1960
Halvor Børresen 1970 Liv-Torhild Lorentzen (2. vara) 1954
Bente Vålbekk 1970 Jan Kristian Heggedal (3. vara) 1940

Kine Holtet (ansattes vara) 1960
2 varamedlemmer
Nina Granerud Fjeld 1970 Kontrollkomité
Stein Gunnar Lie 1970 3 medlemmer Postnr.

Carsten Troberg (leder) 2000
Egenkapitalbeviseiervalgte Lene Malnes 1970
6 medlemmer Postnr Knut Fjermeros 19546 medlemmer Postnr. Knut Fjermeros 1954
Tove M. Bolstad (Forstanderskapets leder) 1960
Sven Kolstad (Forstanderskapets nesteleder) 1925 2 varamedlemmer
Toril Marie Lien 1930 Sigurd Enger 1960
Geir Frøshaug 1970 Eirin Berg 1930
Lene Malnes 1970
Endre Havnås 1940 Forstanderskapets valgkomité

4 medlemmer
3 varamedlemmer Sten Nordby Innskytervalgt
Liv Aanerud 1960 Halvor Børresen Kommunevalgt
Arne Hagen 1950 Endre Havnås (leder) Egenkapitalbeviseiervalgt
Wenche Østenby 1970 Carl Fredrik Havnås Ansattevalgt

4 varamedlemmer
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité Erik Lie Innskytervalgt
Ingar Brokke 1940 Bente Vålbekk Kommunevalgt
Per Eklund 1954 Sven Kolstad Egenkapitalbeviseiervalgt
Solveig Engh 1940 Mariann H. Veiby Ansattevalgt

Varamedlem
Kristin Kyhen Ramstad 1900

Ansattevalgte
5 medlemmer Postnr.
Aud Ø. Gangnæs 1970
Mariann H. Veiby 1954
Vivian Katralen 1940
Lillian Halvorsrud 1930
Carl Fredrik Havnås 1940

3 varamedlemmer
Ingrid Solvang 1970
Ewa Strømme 1954
Hans Kr. Studsrud 1960



Barnas dag i Moa ble en suksess!Rebusløp i samarbeid med Shell 
7-11, Møller Bil og BSF. 



Kundekveld på Eidsverket med Gunhild 
Lærum. Tema var arv og skifte!

Løypemaskin på Mangen!

Stolt hovedsponsor for:
Aurskog-Høland Friidrettslag
Bjørkelangen Skisenter
Setskog IF
Høland IL
Bjørkelangen Sportsforening
Søndre Høland IUL
Momoen IL
Dalen IL
Fet Skiklubb
Høland og Bjørkelangen Skytterlag
NMK Aurskog-Høland
Mangenfjellet Turlag
Høland/Bjørkelangen Skytterlag
OK Øst
Aurskog-Høland Fotball



Høland og Setskog Sparebank
Pb 54, 1941 Bjørkelangen
Tlf.:   63 85 70 70
Faks: 63 85 61 40
Org.nr 937 885 822 MVA

www.hsbank.no


