ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA (UNDER AVVIKLING)
ORG. NR.: 847 938 072 - «ENIBA»
Årsberetning 2020
Foretaket er under avvikling. Foretaket har tilbudt utlån og sparing til medlemmer. Det er
kun ansatte og pensjonister i Hafslund Eco-konsernet, samt ansatte og pensjonister i
selskaper som tidligere var en del av Hafslund-konsernet som kunne opptas som medlem i
ENIBA. Foretaket holder til på Lilletorget 1, 0184 Oslo.
Styrets/avviklingsstyres sammensetning
Styret har bestått av følgende personer:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

:
:
:
:
:

Tore Sande
Per Luneborg
Torleif Korneliussen
Tea Peinert
Preben Jacobsen

Styremedlemmene ble i årsmøtet 24. november 2020 valgt som avviklingsstyre.
Styrets virksomhet
Det har i 2020 vært avholdt ni styremøter og tre årsmøter. Ordinært årsmøte ble avholdt
17. juni 2020 på Hotel Opera.
Det ble avholdt ett ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2020 på Hotel Scandic Sjølyst. I dette
møtet ble det gjort enkelte vedtektsendringer, og i tillegg stemte medlemmene enstemmig
for en sammenslåing av ENIBA med Fornebu Sparebank (heretter «sammenslåingen»).
Sammenslåingen gjennomføres ved at ENIBA oppløses, med utdeling av opptjent kapital til
Fornebu Sparebanks gavefond. Oppløsning og utdeling innebærer ikke utdeling av midler til
ENIBAs medlemmer, da midlene går til et gavefond med sosialt formål. Gavefondet oppfyller
kravene i ENIBAs vedtekter til utdeling av midler ved oppløsning. ENIBAs virksomhet
(rettigheter og plikter) overdras til Fornebu Sparebank, herunder at Fornebu Sparebank
overtar ENIBAs rettigheter og plikter overfor medlemmene hva gjelder innskudd og utlån.
Når overdragelsen til Fornebu Sparebank blir ferdigstilt (i 2021), skal ENIBAs virksomhet
opphøre og foretaket slettes.
Vedtektene krever avholdelse av to årsmøter for å gyldig kunne vedta oppløsning av ENIBA.
Det andre ekstraordinære årsmøtet ble derfor avholdt som videomøte (via Teams på grunn
av smittevernsituasjonen rundt Covid-19) den 24. november 2020. I dette møtet ble
sammenslåingen enstemmig vedtatt.
Hovedfokus for styret i 2020 har vært å fremforhandle og gjennomføre sammenslåingen
med Fornebu Sparebank. Det har også blitt gjort forberedende handlinger til oppløsningen
av foretaket. Dette innebærer blant annet realisasjon av finansielle posisjoner, inngåelse av
sluttavtale med de to ansatte samt oppsigelse av avtaler for husleie, IT, etc.

Foretaket har en eierandel på 12 % i Personellservice AS.
Andelseiere
Ved utløpet av året hadde ENIBA 868 andelseiere som hver eier én andel. ENIBA fikk åtte
nye medlemmer i 2020.
Personale, arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø
Foretaket har to ansatte som utfører 0,7 årsverk. I tillegg er det innleid én person 40 %. Vi
hadde ikke sykefravær i 2020. Arbeidsmiljøet er meget godt. Det er ikke registrert noen
skader eller ulykker på arbeidsplassen dette året. De ansatte har hatt tilgang til
bedriftslegeordning. Driften av foretaket har ingen nevneverdig negativ innvirkning på det
ytre miljø (utover vanlig energiforbruk og vanlig avfallshåndtering fra kontordrift). Én av to
ansatte er kvinner. Styret består av én kvinne og fire menn. Samvirkeloven stiller ikke krav
om kjønnsrepresentasjon for samvirkeforetak som har færre enn 1 000 medlemmer,
jf samvirkeloven § 69.
Resultat
Regnskapet er avlagt med et underskudd på 2 296 084 kr.
Sparing
Overføring av sparekonti til Fornebu Sparebank ble igangsatt umiddelbart etter at
sammenslåingen ble vedtatt 24. november 2020. Medlemmenes spareinnskudd er ved
årsslutt redusert med 80,5 mill. kr til 88,3 mill. kr.
Utlån
Som følge av den forestående sammenslåingen, ble utlånsvirksomheten stoppet i
september 2020. Overføring av lån til Fornebu Sparebank kom i gang i desember 2020.
Samlet utlån ved årsslutt var redusert med 26,6 mill. kr til 85,6 mill. kr.
Verdipapirer
Samtlige verdipapirer ble avhendet i løpet av 2020.
Renteutvikling
Styret har løpende fulgt opp markedssituasjonen og har hatt som målsetting å være
konkurransedyktige slik at både innskytere og låntakere har oppnådd gunstige betingelser.
Det har også vært et mål for styret å fremforhandle forbedrede vilkår hos
Fornebu Sparebank. Ved utløpet av året var vilkårene i ENIBA:
Forbrukslån
Kapitallån/boliglån
Innskudd

9,95 %
1,95 %
1,40 %

Fornebu Sparebank tilbyr medlemmene fra ENIBA en innskuddsrente på 1,90 % (det er
0,50 prosentpoeng høyere enn det ENIBA har).

Gjelder fra første krone hvis man har over 100 000 kr. Maksimalt innskudd til denne høye rentesatsen
er 2 mill kr. Hvis innestående er under 100 000 kr, så er satsen 1,40 %, og hvis innestående er under
10 000 kr er satsen 0,95 %. For beløp over 2 mill kr er satsen (men da kun for den delen av innskuddet
som overstiger 2 mill kr) også 0,95 %.

Bankens utlånsrente (bolig) er for tiden på 1,35 % (det er 0,60 prosentpoeng lavere enn det
ENIBA har).
Renten følger akademikeravtalen til Danske bank. Det er ikke anledning til å spekulere i
rentedifferansen mellom innskudd og utlån.

Risikostyring
Finansiell risiko har i hovedsak bestått av kurssvingninger, renterisiko, kredittrisiko og
likviditetsrisiko.
Renterisikoen var spesielt knyttet til plasseringer i rentebærende verdipapirer med
mellomlange og lange løpetider. ENIBA har verken tilbudt innskudd eller lån med fast rente.
Operasjonell risiko er risiko for tap som skyldes mangelfulle interne prosesser, systemer og
kontrollrutiner, menneskelige feil, underslag, ran, datavirus, brann og vannskader.
ENIBA balansefører verdipapirer etter markedsverdi.
Sett i forhold til resultatmarginer, løpende rapportering og størrelse på egenkapital vurderer
styret at den nødvendige risikohåndtering er tilfredsstillende ivaretatt.
Oppsummering og disponering av årets resultat
Både koronaepidemien, og beslutningen om å slå sammen ENIBA med Fornebu Sparebank,
fikk stor betydning for resultatet i 2020. Disse forholdene tatt i betraktning, oppnådde ENIBA
et tilfredsstillende resultat.
ENIBA er ikke medlem av Bankenes Sikringsfond. Vår egenkapital er 25,9 mill. kr. Foretaket
har en sunn økonomisk og finansiell stilling.
Årets resultat viser et underskudd på kr 2 296 084 kr, som foreslås ført mot annen
egenkapital.
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapsresultat og balanse for regnskapsåret
2020, med tilhørende noter, et riktig inntrykk av foretakets stilling og resultat av
virksomheten. Årsregnskapet er utarbeidet for et foretak under avvikling. Eiendeler og gjeld
er vurdert til virkelig verdi.
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