
   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



        

             Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 

 

Resultatregnskap 

Bamble Sparebank hadde ved utgangen av andre kvartal et 

resultat før tap på utlån på 26 MNOK  mot 22,1 MNOK ved 

utgangen av andre kvartal i 2013.  Etter tap ble resultatet 22 

MNOK eller 1.11 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapi-

tal (GFK). Tilsvarende tall for 2013 var 18,1 MNOK eller 

0,95 prosent av GFK.  Skattekostnaden ved halvårsskiftet er 

beregnet til 5,2 MNOK. Egenkapitalavkastningen etter skatt  

ble 11,96 prosent.  Resultatet er i tråd med budsjettet for første 

halvår.    

 

Netto rente og kredittprovisjonsinntekter 

er ved halvårsskiftet 29,7 MNOK. I tillegg kommer avkastning 

på rentefond på til sammen 5,4 MNOK. Dette innebærer en 

økning fra 2013 på 3,5 MNOK. Bankens relative rentenetto 

(inkludert rentefond) ble 1,76 prosent mot 1,66 prosent i 2013.   

 

Netto andre driftsinntekter  

har økt fra 19,7 MNOK i fjor til 22,6 MNOK i andre kvartal 

2013. Økningen skyldes høyere inntekter fra ordinære banktje-

nester og boligkredittforetak i tillegg til gode verdipapirmarke-

der i første halvår.  Provisjonsinntektene fra ordinære banktje-

nester har økt med 2,3 MNOK fra 2013. I prosent av GFK ut-

gjør andre driftsinntekter ved kvartalsskiftet 0,86 prosent 

(korrigert for pengemarkedsfond) mot 0,83 prosent ved samme 

tidspunkt i 2013.  

 

Driftskostnadene 

har økt med 1,2 MNOK til 26,3 MNOK. Den relative kostna-

den er uforandret siden i fjor og utgjør 1,32 prosent av GFK.  

Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak generell prisøkning på 

innkjøpte tjenester.  Kostnadsutviklingen er i tråd med budsjett. 

Bankens styre forventer fallende kostnader i Q3 og Q4.  

 

Tap på utlån 

Det er netto utgiftsført 4 MNOK i tap på utlån ved utløpet av 

andre kvartal 2014. Dette er lik avsetning som i 2013. Tapene 

og tapsavsetningene er i tråd med forventningene. Kredittkvali-

teten i utlånsporteføljen ansees som god.    

 

Samlede tapsavsetninger ved kvartalsskiftet var 36,5 MNOK 

mot 30,3 MNOK på samme tidspunkt i 2013. Av samlede taps-

avsetninger på 36,5 MNOK utgjorde individuelle nedskriv-

ninger 18,7 MNOK mens gruppevise nedskrivninger utgjorde 

17,8 MNOK. I prosent av brutto utlån utgjorde de samlede 

tapsavsetningene i andre kvartal 1,11 prosent. Tilsvarende tall 

for 2013 var 0,96 prosent. 

   

Balanseutviklingen 

Forvaltningskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 4.186 

MNOK mot 4.004 MNOK på samme tidspunkt i fjor. Øk-

ningen på 182 MNOK utgjør en vekst på 4,6 prosent.  Samlede 

utlån til kunder har i samme periode vokst med 118 MNOK til 

3.289 MNOK eller 3,7 prosent. I tillegg er det overført 202 

MNOK til Eika Boligkreditt. Samlet kredittvekst inkludert 

overføringene til EBK utgjør 7,7 prosent. Andelen av utlån til 

privatkunder og næringsdrivende utgjør h.h.v. 82 prosent og 18 

prosent. 

Samlede innskudd pr. 30. juni 2014 er 2.658 MNOK - en øk-

ning fra 2.313 MNOK på samme tidspunkt i fjor. Samlede inn-

skudd har dermed økt med 345 MNOK eller 14,9 prosent.  

 

Bankens beholdning av verdipapirer var ved kvartalsskiftet 740 

MNOK hvorav 632 MNOK var rentebærende verdipapirer. 

Verdien av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis var 107,6 

MNOK.  

 

Bankens likviditet har i perioden vært meget god. Bankens 

innskuddsdekning var ved halvårsskiftet  80,8 prosent.       

Banken har ved halvårsskiftet sikret seg likviditet til å dekke 

forfallene de neste 12 månedene.  

 

Soliditet 

Bankens soliditet er god. Banken gjennomførte i andre kvartal 

en vellykket egenkapitalbevisemisjon. Samlet emisjonsbeløp 

ble 42,6 MNOK.  Kapitaldekningen utgjorde pr. halvårsskiftet 

16,26 prosent. Kjernekapitalandelen utgjorde 12,02 prosent.  

Opptjent overskudd i første kvartal er ikke med i denne bereg-

ningen. Myndighetenes krav til kapitaldekning er pt. 10 pro-

sent. Banken har et ansvarlig lån på 15 mill kroner to fondsob-

ligasjonslån på hhv 40 og 70 mill kroner.  

 

Generelle kommentarer og utsiktene fremover. 

 

Bankens resultat for 2. kvartal 2014 kom inn i som forventet 

for perioden.  Økt konkurranse om boliglånskundene i Gren-

land har ført til redusert utlånsvekst sammenlignet med fjor-

året. På innskuddssiden har banken opplevd motsatt utvikling 

og for andre året på rad har banken en sterk innskuddsvekst.    

Provisjonsinntektene fra ordinær bankdrift og boligkredittlån 

øker i tråd med volumveksten. Rentenettoen er høyere enn på 

tilsvarende tid i fjor og skyldes i hovedsak fallende innlåns-

kostnader for banken. Utbytte fra våre eierposisjoner i Eika 

Gruppen AS og i Eika Boligkreditt AS (EBK)er litt svakere 

enn i 2013. Dette skyldes i hovedsak derivatposisjoner i EBK 

som vil bli reversert i påfølgende kvartaler.  

 

Banken forventer stabil bankdrift ut året. Makrobildet er stabilt 

både internasjonalt og i Norge. Grenland blir i liten grad påvir-

ket av redusert investeringstakt i oljesektoren og banken for-

venter relativt stabile arbeidsmarkeder i regionen. Boligprisene 

i bankens markedsområde er fortsatt lave og det er ingen tegn 

til boligboble. Bankens direktebankløsning – SkagerakDirekte-

bank har i løpet av halvåret bedret sin produksjonskapasitet og 

flyttet inn i nye lokaler. Dette vil på sikt gi økt forretningsvo-

lum og økt inntjening.  

 

Banken forventer at den stabile veksten på både låne- og inn-

skuddsiden skal fortsette i andre halvår. Bankens markedsposi-

sjon er god og markedsandelene har økt også det siste halvåret. 

Styret forventer et årsresultat i tråd med budsjett. Svakt fallen-

de rentenetto vil bli oppveid av fallende kostnader, økt volum 

og stabile inntekter fra boligkredittselskapet og øvrige virk-

somhetsområder.  

 

Deler av bankens likviditetsportefølje er plassert i obligasjons-

markedet og store svingninger i rentemarkedet vil kunne på-

virke resultatene på kort sikt.  
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