Kvartalsrapport
Surnadal Sparebank

Hovedpunkter 1. kvartal


Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner



Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) %



Kostnader i prosent av inntekter justert for verdipapir på 65,0 (69,9) %



Kapitaldekning på 18,9 (17,9) %



Ren kjernekapitaldekning på 15,9 (15,1) %



Utlånsvekst inkludert boligkreditt siste 12 måneder 13,6 (8,8) %



Innskuddsvekst siste 12 måneder 11,4 (6,8) %



Forretningskapital på 6.164 (5.366) mill. kroner



Nye digitale tjenester for kunder lansert



Utviklings- og forbedringsprosjekter gjennomføres løpende

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2016.

Resultat
Pr. 1. kvartal er bankens resultat før skatt på 9,2 (6,2) mill. kroner og som tilsvarer 0,79 (0,61) % av GFK.
Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 7,4 (4,6) mill. kroner og som tilsvarer 0,64 (0,45) % av GFK.
Resultatet gir en Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) %.
Driftsresultatet før bokførte tap på utlån og gevinster/tap på verdipapirer som er anleggsmidler, utgjør 9,9
(7,1) mill. kroner.

Ved utgangen av 1. kvartal utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20,6 (17,1) mill. kroner og
tilsvarer 1,77 (1,68) % av GFK (gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er 0,03 prosentpoeng høyere enn
rentenettoen ved årsskiftet. Rentenettoen er dermed over nivået ved årsskiftet og høyere enn ved
tilsvarende tidspunkt i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør til sammen 6,3 (5,9) mill. kroner og tilsvarer 0,54 (0,58) i % av GFK.
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning er på 0,1 (0,2) mill. kroner. Netto
gevinst på valuta og verdipapirer utgjør en inntekt på 0,7 (0,3) mill. kroner.
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 7,3 (6,4) mill. kroner, og tilsvarer 0,62 (0,63) % av
GFK. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester er økt med 0,7 mill. kroner. Disse kostnadene utgjør
0,15 (0,10) % av GFK. Posten andre driftsinntekter viser 0,0 (0,0) mill. kroner.

Driftskostnader utgjør 17,1 (15,9) mill. kroner. Dette tilsvarer 1,47 (1,56) % av GFK. Endringene i beløp, målt
mot samme tid i fjor, fordeler seg slik: Personalkostnader er redusert med 0,1mill. kroner,
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Administrasjonskostnader er økt med 0,5 mill. kroner, Avskrivninger er uendret og Andre driftskostnader er
økt med 0,8 mill. kroner. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte IT kostnader, økte investeringer
gjennom Eika Gruppen og økt arbeidsgiveravgift som følge av Finansskatten.
Kostnadene i prosenter av inntekter, før tap og skatt og korrigert for verdivurderingene på verdipapirer,
utgjør 65,0 (69,9) %.

Andel misligholdte lån av brutto utlån utgjorde 0,51 (0,32) %, og tapsutsatte lån av brutto utlån utgjorde 0,18
(0,26) % per 31.03. Dette er fremdeles på et meget lavt nivå historisk sett.
Tap på utlån og garantier en utgift på 0,7 (0,9) mill. kroner. Dette utgjør 0,06 (0,09) % av GFK. Hvert kvartal
foretas en grundig gjennomgang av utlånsporteføljen med tanke på nedskrivning på engasjement med risiko
for tap.

Balanse
Bankens forretningskapital, som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og utlån formidlet
gjennom Eika Boligkreditt AS, utgjør til sammen 6.164 (5.366) mill. kroner pr. 31.03. Dette er 798 mill.
kroner og 14,9 % høyere enn ved samme tidspunkt i fjor.
Forvaltningskapitalen pr. 31.03. er på 4.748 (4.087) mill. kroner, som er 661 mill. kroner og 16,2 % høyere
enn ved samme tidspunkt i fjor.

Utlån til kunder er ved utgangen av 1. kvartal på 3.967 (3.458) mill. kroner (brutto), en økning på 509 mill.
kroner (14,7 %) fra i fjor på samme tidspunkt. Lån til personmarkedet utgjør 3.082 mill. kroner og lån til
bedriftsmarkedet inkludert landbruket utgjør 885 mill. kroner. Andel lån til bedriftskunder inkludert
landbruk utgjør 22,3 (22,6) % av bankens utlån i egen balanse.
Utlån formidlet til Eika Boligkreditt AS er ved utgangen av 1. kvartal på 1.416 mill. kroner, en økning på 137
mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. Totale utlån, inkl. Eika Boligkreditt AS, utgjør til sammen 5.383
(4.737) mill. kroner. Dette er en økning på 646 mill. kroner siste 12 måneder, og tilsvarer en vekst på 13,6
(8,8) %.

Banken har en likviditetsstrategi som danner grunnlaget for sammensetningen av innlån og forfallsstrukturen
på denne. Likviditetsstrategien med forfallsstrukturen følges nøye, og likviditetssituasjonen til banken er
tilfredsstillende. Banken har midler disponibelt på konti i banker, ubenyttede trekkrettigheter, en likvid
obligasjonsportefølje og lånemuligheter i Norges Bank. På bakgrunn av dette, sammen med en god
spredning i forfallsstrukturen, vurderes likviditetsreserven å være god.
For å opprettholde en fortsatt god likviditet, har banken utover det som allerede er nevnt, videreført de ulike
tiltakene for å stimulere til en positiv innskuddsutvikling.
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Ved utgangen av 1. kvartal har banken til sammen 53 mill. kroner i kontanter og innskudd i Norges Bank.
Innskudd i andre kredittinstitusjoner utgjør 115 mill. kroner. Bokført beholdning av sertifikater og
obligasjoner utgjør 428 mill. kroner. Utover dette eier banken aksjer og egenkapitalbevis for til sammen
128 mill. kroner. Herav utgjør aksjer i Eika Gruppen AS 19,2 mill. kroner og aksjer i Eika Boligkreditt AS
73,6 mill. kroner.
Bankens likviditetsindikator 1 og 2 er beregnet til 105,6 og 111,0 og LCR er 112.

Pr. 1. kvartal utgjør innskuddene fra kunder 3.006 (2.699) mill. kroner. Innskuddene har økt med 307 mill.
kroner eller 11,4 % fra samme tidspunktet i fjor. Innskuddsdekningen som er andel innskudd av brutto utlån,
utgjør 75,8 (78,0) %.

Gjeld til kredittinstitusjoner, og som for det meste består av langsiktige lån, utgjør 156 mill. kroner. Gjeld
stiftet ved utstedelse av verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) utgjør 1.000 mill. kroner.

Egenkapitalen er på 461 (368) mill. kroner pr. 31.03, som utgjør 9,7 (8,8) % av Forvaltningskapitalen.
Banken har utstedt et fondsobligasjonslån på 40 mill. kroner og et ansvarlig lån på 50 mill. kroner.
Fondsobligasjonslånet inngår i beregnet kjernekapitaldekning og beregnet kapitaldekning. Det ansvarlige lånet
inngår i beregnet kapitaldekning.
Pr. 31.03. har banken en kapitaldekning på 18,9 (17,9) %, kjernekapitaldekningen på 17,1 (16,2) %. Ren
kjernekapitaldekning utgjør 15,9 (15,1) %. Bankens kjernekapital og ansvarlig kapital er økt i som følge av
egenkapitalbevisemisjon.
Regnskapet er ikke revidert, og overskuddet hittil i år er ikke inkludert i kapitaldekningsberegningen.
Beregningsgrunnlag for kredittrisiko har i samme periode økt som følge at økte utlån.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Kredittrisikoen for tap på utlån, plasseringer og garantier vurderes fortsatt som lav, samtidig som bankens
individuelle nedskrivninger på utlån vurderes som tilfredsstillende ut i fra risikoen og utviklingen i
låneporteføljen. Det tilstrebes at banken skal ha en moderat risikoprofil. Det er lagt opp til en tett oppfølging
og kontinuerlig overvåking av engasjementene. Kredittrisikoen overvåkes også ved at styret jevnlig går
gjennom rapporter om mislighold og overtrekk på konti. Kredittrisikoen for våre verdipapirer vurderes som lav.
Utover dette er det ingen spesielle endringer i kredittrisikoen fra tidligere perioder.
Ut fra løpende rapportering vurderer styret både markedsrisikoen og den operasjonelle risiko som lav.

Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som banken har benyttet i
årsregnskapet.
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Viktige hendelser
Viktige hendelser i 1. kvartal:

Nye digitale tjenester for kunder lansert


Flere store og mindre kundearrangement gjennomført



3 av bankens minibanker er stengt ned



Utviklings- og forbedringsprosjekter gjennomføres løpende

Utsikter
Banken har en god markedsposisjon i sine markeder og opplever fortsatt god etterspørsel og god tilgang
på nye kunder. Banken har klart å øke marginene gjennom 1. kvartal i forhold til i 2016. Det forventes at
tilgangen på nye kunder fortsetter og at det blir en god innskuddsvekst og utlånsvekst også fremover.
Det forventes at banken klarer å opprettholde rentenettoen etter den positive utviklingen i rentenettoen i 1.
kvartal. Dermed forventes det at netto renteinntekter for 2017 blir høyere enn i 2016.
Banken har gode resultater på salg av forsikring og spareprodukter som bidrar til god økning i
provisjonsinntekten. I tillegg forventes det at banken klarer å opprettholde marginen, og dermed
provisjonsinntektene på utlån gjennom Eika Boligkreditt, samtidig som volumet øker. Dermed forventes det
at provisjonsinntektene i 2017 blir høyere enn i 2016.
Banken har en noe stor kostnadsvekst i 1. kvartal. Det er satt ned et eget fokusområde for å redusere
kostnadsveksten. Men det forventes at økte IT kostnader, investeringer gjennom Eika Gruppen og økt
arbeidsgiveravgift bidrar til at kostnadene totalt sett i 2017 blir høyere enn i 2016.
Banken forventer at økonomien til privatpersoner kan bli noe mer svekket fremover, og banken ser en
liten økning i mislighold. Selv om nivået på mislighold historisk sett er meget lavt, forventes det noe
økning i tapene i 2017 i forhold til 2016.
Totalt sett forventer banken et noe bedre resultat i 2017 enn i 2016.

Surnadal, 28.04.2017
Styret i Surnadal Sparebank

Ing e r Gre t e Lund e mo
Styreleder

Halv ard Fj e ld v æ r
Styrets nestleder

Harald Mo e n

Lars Ing e K v and e

He id Sne k v ik

Marit Fisk e Ne s

Allan T ro e lse n
Adm. Banksjef
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1. Kvartal

1. Kvartal

Året

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert

2017

2016

2016

Res ultat
Kostnader i % av inntekter justert for VP
Kostnadsvekst siste 12 mnd
Egenkapitalavkastning*
Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP)
Netto rentemargin hittil i år

65,3 %
7,5 %
6,6 %
21,1 %
1,80 %

70,6 %
8,1 %
5,1 %
23,9 %
1,69 %

57,9 %
11,0 %
25,1 %
25,1 %
1,74 %

22,3 %
31,5 %
75,8 %

22,6 %
32,3 %
78,1 %

20,8 %
30,6 %
76,0 %

2017

2016

2016

Inns k udd og Utlån
Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen
Andel lån overført til EBK - kun PM
Innskuddsdekning

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert
Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert
Soliditet
Ren kjernekapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning
Leverage ratio

18,86 %
17,14 %
15,93 %
8,92 %

17,93 %
16,19 %
15,07 %
8,16 %

19,93 %
18,38 %
17,37 %
9,69 %

112
105,62
110,99

204
106,29
108,99

108
126
107,49
112,49

Lik viditet
LCR
NSFR
Likviditetsindikator 1 bank
Likviditetsindikator 2 bank
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Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker
og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av
regnskapet fremkommer i årsregnskapet for 2016.
Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor.
Alle beløp er oppgitt i tusen kroner så fremt annet ikke er angitt.

Side

av

Side

av

Side

av

Side

av

Side

av

Side

av

