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Tall/prosent i parentes gjelder tilsvarende periode i 2018. 

Rindal Sparebank har ved utgangen av første kvartal et resultat før skatt på 4,2 millioner kroner (3,3). I prosent av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 0,88 % (0,71 %). 

 

Netto renteinntekter er 8,1 millioner (7,5) ved utgangen av første kvartal. I prosent av GFK utgjør rentenettoen 1,72 % (1,61 

%). Den økte rentenettoen skyldes både økt utlånsvolum og en noe bedret margin. 

Netto andre driftsinntekter er 2,6 millioner (2,0) ved utgangen av første kvartal. Av dette utgjør utbytte og andre inntekter 

av verdipapirer 0,6 millioner (0,1), mens netto provisjonsinntekter og andre inntekter fra banktjenester utgjør 2 millioner 

(1,9). De økte verdipapirinntektene i forhold til samme periode i fjor skyldes i all hovedsak kursgevinst på aksjer, mens 

økte netto provisjonsinntekter skyldes høyere provisjoner fra forsikringsområdet. Banken har også hatt økte 

provisjonskostnader på betalingstjenester. 

I prosent av GFK utgjør andre driftsinntekter 0,55 % (0,42 %). 

 

Bankens driftskostnader er 6,6 millioner (6,2) ved utgangen av første kvartal. Økningen fra første kvartal i fjor skyldes 

hovedsakelig økte personalkostnader på grunn av flere utførte årsverk. Øvrige driftskostnader er omtrent på samme nivå 

som i første kvartal i fjor. 

Kostnader i prosent av inntekter, korrigert for verdipapirer, er 65,3 % (66,2 %). I prosent av GFK utgjør driftskostnadene 

1,38 % (1,33 %). 

 

Rindal Sparebank har fortsatt et svært lavt nivå av restanser og mislighold. Ved utgangen av kvartalet var kun 0,004 

millioner (0,16) i mislighold over 90 dager, mens tapsutsatte engasjementer var 12,2 millioner (12,5). Banken har ikke hatt 

tap på utlån eller garantier hittil i år, og heller ingen endring i nedskrivninger. 
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Bankens forvaltningskapital pr. 31.03 er på 1.926 millioner (1.846), som er 80 millioner, og 4,3 % høyere enn på samme tid 

i fjor. Bankens forretningskapital, som er forvaltningskapitalen og utlån finansiert gjennom Eika Boligkreditt, er på 2.264 

millioner (2.143), og 5,6 % høyere enn på samme tid i fjor. 

Brutto utlån i egne bøker ved utgangen av første kvartal er på 1.664 millioner (1.567), som er 97 millioner, og 6,2 % høyere 

enn på samme tid i fjor. Utlån til personmarkedet utgjør 82,5 %, men utlån til bedriftsmarkedet utgjør 17,5 %. Nye utlån i 

første kvartal har i stor grad vært boliglån, noe som har medført at andelen utlån til personmarkedet har økt. Banken har i 

tillegg overført boliglån til Eika Boligkreditt, og ved utgangen av første kvartal utgjør dette 338 millioner (297), som er 41 

millioner, og 13,8 % høyere enn på samme tid i fjor. Totale utlån er dermed 2.002 millioner (1.864), som er 138 millioner, 

og 7,4 % høyere enn på samme tid i fjor. 

Innskudd fra kunder ved utgangen av første kvartal er på 1.374 millioner (1.309), som er 65 millioner, og 5,0 % høyere enn 

på samme tid i fjor. 

Innskuddsdekningen er på 82,6 % (83,6 %). 

  

Bankens likviditetsstrategi danner grunnlaget for sammensetningen av innskudd og øvrige innlån. Likviditeten overvåkes 

nøye i henhold til policy og forfallsstruktur, og status rapporteres månedlig til bankens styre. Ved utgangen av første 

kvartal har banken 68 millioner (65) i kontanter og innskudd i Norges Bank, innskudd i andre kredittinstitusjoner på 38 

millioner (61), og en bokført beholdning av obligasjoner på 115 millioner (122). I tillegg har banken ubenyttede 

trekkrettigheter og lånemuligheter i Norges Bank. Bankens LCR er beregnet til 149 pr. 31.03.2019. På bakgrunn av dette 

vurderes bankens likviditet til å ha vært god i første kvartal. 

 

Bankens tellende ansvarlige kapital består av egenkapital som inngår i ren kjernekapital og et ansvarlig lån på 30 millioner 

som inngår i beregnet kjernekapital. 

Banken har en kapitaldekning på 23,21 % (23,92 %), kjernekapitaldekning på 20,16 % (20,70 %), og ren 

kjernekapitaldekning på 20,16 % (20,70 %). Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er på 10,07 % (10,17 %). 

Bankens kapitaldekning er godt over det minstekravet som myndighetene har satt. 

Fra 01.01.2018 inntrådte plikten til å rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandeler i samarbeidende grupper. 

Konsoliderte tall er inntatt i note 5. 
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Rindal Sparebank har hatt lavere utlånsvekst enn forventet i første kvartal, mens inntektene og resultatet er noe bedre enn 

budsjettert. 

I løpet av første kvartal satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og med stigende 

pengemarkedsrenter har bankens innlånskostnad økt. Som en følge av dette har det vært gjennomført en renteendring på 

de fleste av bankens innskudds- og utlånsprodukter, og vi forventer at renteendringen vil gi grunnlag for å styrke bankens 

rentenetto noe fra andre kvartal. 

Det forventes ellers at etterspørselen etter utlån vil ta seg noe opp i andre kvartal, og banken vil ha fokus på økt vekst og 

inntjening den kommende perioden. 
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Regnskap 

  

1. Kvartal 1. Kvartal Året

Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018 2018

Renteinntekter og lignende inntekter 13.968        12.784        52.378        

Rentekostnader og lignende kostnader 5.830          5.276          21.633        

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 8.138          7.508          30.744        

Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast. 368             200             2.808          

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 2.460          2.296          9.048          

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 514             411             1.695          

Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp 265             (109)            (46)             

Andre driftsinntekter -             -             80              

Netto andre driftsinntekter 2.580          1.976          10.195        

Personalkostnader 3.128          2.851          10.977        

Administrasjonskostnader 2.247          2.199          8.334          

Avskrivning 117             171             580             

Andre driftskostnader 1.090          996             3.948          

Sum driftskostnader 6.582          6.217          23.839        

Resultat før tap 4.137          3.267          17.101        

Tap på utlån, garantier m.v. 1 (34)             (27)             896             

Kurstap anleggsaksjer -             -             (772)            

Sum nedskr/rev av nedskrivning -             -             -             

Resultat av ordinær drift før skatt 4.170          3.294          16.977        

Skatt 1.000          850             3.739          

Resultat av ordinær drift etter skatt 3.170          2.444          13.238        
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1. Kvartal 1. Kvartal Året

NOTE 2019 2018 2018

Kontanter og fordringer på sentralbanken 68.492            65.109            67.354            

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 41.521            66.195            35.707            

Utlån til og fordringer på kunder 4 1.664.016       1.566.822       1.640.706       

Individuelle nedskrivninger 2, 4 (2.135)             (1.125)             (2.135)             

Gruppevise nedskrivninger 2 (8.600)             (8.600)             (8.600)             

Netto utlån og fordringer på kunder 4 1.653.281       1.557.097       1.629.971       

Overtatte eiendeler -                 -                 -                 

Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast. 115.076          122.123          115.056          

Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond

Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning 40.399            28.153            35.879            

Eierinteresser i tilknyttede selskaper -                 -                 -                 

Eierinteresser i konsernselskap -                 -                 -                 

Utsatt skattefordel 106                43                  106                

Immaterielle eiendeler -                 -                 -                 

Varige driftsmidler 3.630              4.138              3.729              

Andre eiendeler 369                -                 -                 

Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt. 3.151              3.325              1.774              

Sum eiendeler 1.926.025       1.846.182       1.889.576       

1. Kvartal 1. Kvartal Året

NOTE 2019 2018 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 110.000          110.000          110.000          

Innskudd fra og gjeld til kunder 1.374.605       1.309.277       1.344.202       

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 6 175.000          174.973          175.000          

Annen gjeld 5.937              5.106              6.933              

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt. 5.933              5.365              2.061              

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser -                 -                 -                 

Ansvarlig lånekapital 5, 6 30.000            30.000            30.000            

Sum gjeld 1.701.475       1.634.721       1.668.196       

Innskutt egenkapital -                 -                 -                 

Sparebankens fond 5 213.827          201.389          213.827          

Gavefond 5 7.553              7.628              7.553              

Regnskapsperiodens resultat 3.170              2.444              -                 

Sum egenkapital 224.550          211.461          221.380          

Sum gjeld og egenkapital 1.926.025       1.846.182       1.889.576       
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1. Kvartal 1. Kvartal Året 

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018 2018

Resultat

Kostnader i % av inntekter justert for VP 65,3 % 66,2 % 62,4 %

Kostnadsvekst siste 12 mnd 5,9 % -10,5 % -3,5 %

Egenkapitalavkastning* 5,8 % 4,7 % 6,2 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 19,3 % 19,9 % 19,5 %

Innskuddsmargin hittil i år 0,18 % -0,12 % 0,02 %

Utlånsmargin hittil i år 1,95 % 2,19 % 2,08 %

Netto rentemargin hittil i år 1,72 % 1,61 % 1,63 %

Innskudd og Utlån

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 17,5 % 18,3 % 18,7 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 19,8 % 18,8 % 20,5 %

Innskuddsdekning 82,6 % 83,6 % 81,9 %

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018 2018

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning 20,16 % 20,70 % 20,75 %

Kjernekapitaldekning 20,16 % 20,70 % 20,75 %

Kapitaldekning 23,21 % 23,92 % 23,81 %

Leverage ratio 10,07 % 10,17 % 10,46 %

Likviditet

LCR 149                211                160                

NSFR 138                144                142                
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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 2018. 

Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. 

 

 

 

 

 

 

1. Kvartal 1. Kvartal Året

  2019 2018 2018

Periodens endring i individuelle nedskrivinger -                 -                 1.010              

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                 -                 -                 

Periodens endring i gruppevise nedskrivinger -                 -                 -                 

Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for -                 -                 -                 

Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for -                 -                 -                 

Periodens renter på tapsutsatte lån -30                 -                 -47                 

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -3                   -27                 -67                 

Periodens tapskostnad -34                 -27                 896                

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden 2.135              1.125              1.125              

Økte individuelle nedskrivninger i perioden -                 -                 1.010              

Nye individuelle nedskrivninger i perioden -                 -                 -                 

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder -                 -                 -                 

Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet -                 -                 -                 

Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 2.135              1.125              2.135              

Gruppenedskrivninger på utlån

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden 8.600              8.600              8.600              

Periodens endring i gruppenedskrivninger -                 -                 -                 

Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden -                 -                 -                 

Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden 8.600              8.600              8.600              
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Misligholdte engasjement

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Brutto misligholdte utlån 4                    160                1.182              

Individuelle nedskrivninger -                 -125               -135               

Netto misligholdte utlån 4                    35                  1.047              

Andre tapsutsatte engasjement

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) 12.253            12.548            12.286            

Individuelle nedskrivninger -2.135             -1.000             -2.000             

Netto tapsutsatte engasjement 10.118            11.548            10.286            

Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Landbruk 76.863            76.790            87.706            

Industri 38.125            38.979            37.105            

Bygg, anlegg 73.484            60.382            64.140            

Varehandel 7.750              4.973              7.020              

Transport 16.472            13.917            13.223            

Eiendomsdrift etc 57.521            68.721            78.679            

Annen næring 20.803            22.501            18.971            

Sum næring 291.018          286.264          306.844          

Personkunder 1.372.998       1.280.558       1.333.862       

Brutto utlån 1.664.016       1.566.822       1.640.706       

Individuelle nedskrivninger -2.135             -1.125             -2.135             

Gruppenedskrivninger -8.600             -8.600             -8.600             

Netto utlån til kunder 1.653.281       1.557.097       1.629.971       

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 337.846          297.066          344.218          

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 1.991.128       1.854.163       1.974.189       
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1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Innbetalt egenkapitalbevis -                 -                 -                 

Sparebankens fond 213.827          201.389          213.827          

Gavefond 7.553              7.628              7.553              

Utjevningsfond -                 -                 -                 

Sum egenkapital 221.380          209.017          221.380          

Overfinansiert pensjonsforpliktelse -                 -                 -                 

Immaterielle eiendeler -                 -                 -                 

Fradrag i ren kjernekapital -22.586           -16.371           -18.101           

Ren kjernekapital 198.794          192.646          203.279          

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 

Fradrag i kjernekapital -                 -                 -                 

Sum kjernekapital 198.794          192.646          203.279          

Ansvarlig lånekapital 30.000            30.000            30.000            

Fradrag i tilleggskapital -                 -                 -                 

Sum til leggskapital 30.000            30.000            30.000            

Netto ansvarlig kapital 228.794          222.646          233.279          

2019 2018 2018

Eksponeringskategori (vektet verdi)

Stater -                 -                 -                 

Lokal regional myndighet -                 -                 265                

Offentlig eide foretak -                 -                 -                 

Institusjoner 2.505              6.607              2.592              

Foretak 184.379          161.813          197.392          

Massemarked -                 -                 -                 

Pantsikkerhet eiendom 610.383          586.277          596.512          

Forfalte engasjementer 5                    34                  1.050              

Høyrisiko engasjementer 200                -                 -                 

Obligasjoner med fortrinnsrett 10.422            10.424            10.420            

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 7.645              12.194            6.396              

Andeler verdipapirfond -                 -                 -                 

Egenkapitalposisjoner 25.945            21.605            26.034            

Øvrige engasjementer 75.255            66.454            73.687            

CVA-tillegg -                 -                 -                 

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 916.740          865.408          914.348          

Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 69.189            65.246            65.246            

Beregningsgrunnlag 985.930          930.654          979.594          

Ren kjernekapitaldekning i % 20,16 % 20,70 % 20,75 %

Kjernekapitaldekning 20,16 % 20,70 % 20,75 %

Kapitaldekning i % 23,21 % 23,92 % 23,81 %

Uvektet kjernekapitaldandel i % 10,07 % 10,17 % 10,46 %

Bufferkrav

Bevaringsbuffer (2,50 %) 24.648            23.266            24.490            

Motsyklisk buffer (2,00 %) 19.719            18.613            19.592            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 29.578            27.920            29.388            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 73.945            69.799            73.470            

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 44.367            41.879            44.082            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 80.482            80.967            85.728            
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Konsolidering av samarbeidende grupper

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 0,66 % i Eika Gruppen AS og på 0,42 % i Eika Boligkreditt AS. 

2019 2018 2018

Ren kjernekapital 219.862          211.110          227.277          

Kjernekapital 222.926          213.191          230.393          

Ansvarlig kapital 256.577          245.537          263.555          

Beregningsgrunnlag 1.155.052       1.037.265       1.132.826       

Ren kjernekapitaldekning i % 19,03 % 20,35 % 20,06 %

Kjernekapitaldekning 19,30 % 20,55 % 20,34 %

Kapitaldekning i % 22,21 % 23,67 % 23,27 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 9,02 % 9,86 % 9,72 %

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Sertifikater, nominell verdi -                 -                 -                 

Obligasjoner, nominell verdi 175.000          175.000          175.000          

Tilbakekjøpte obligasjoner -                 -                 -                 

Amortisert over-/underkurs -                 -27                 -                 

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 175.000          174.973          175.000          

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,16 % 1,80 % 2,01 %

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 30.000            30.000            30.000            

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner, nominell verdi -                 -                 -                 

Amortisert over-/underkurs -                 -                 -                 

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 30.000            30.000            30.000            

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 3,63 % 3,21 % 3,37 %

1. Kvartal 1. Kvartal Året

2019 2018 2018

KFS-lån 110.000          110.000          110.000          

Lån fra andre kredittinstitusjoner med binding -                 -                 -                 

Sum lån fra kredittinstitusjoner 110.000          110.000          110.000          

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,40 % 1,95 % 2,10 %
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Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter

EIENDELER

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Kont./fordr.sentralbanker -                 -                 -                 -                 -                 68.492            68.492            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 41.521            41.521            

Utlån til kunder 115.242          8.857              68.658            208.730          1.260.394       -8.600             1.653.281       

Obligasjoner/sertifik. -                 -                 5.000              110.076          -                 -                 115.076          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 40.399            40.399            

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 7.255              7.255              

Sum eiendeler 115.242          8.857              73.658            318.807          1.260.394       149.067          1.926.025       

GJELD OG EK

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Gjeld til kredittinst. -                 30.000            -                 80.000            -                 -                 110.000          

Innskudd fra kunder -                 60.008            -                 -                 -                 1.314.597       1.374.605       

Obligasjonsgjeld -                 -                 75.000            100.000          -                 -                 175.000          

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 30.000            -                 -                 30.000            

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 11.870            11.870            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 224.550          224.550          

Sum gjeld og egenkapital -                 90.008            75.000            210.000          -                 1.551.017       1.926.025       

Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter

EIENDELER

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum

Kont./fordr.sentralbanker -                 -                 -                 -                 -                 68.492            68.492            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 41.521            41.521            

Utlån til kunder -                 1.653.281       -                 -                 -                 -                 1.653.281       

Obligasjoner/sertifik. 10.000            105.076          -                 -                 -                 -                 115.076          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 40.399            40.399            

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 7.255              7.255              

Sum eiendeler 10.000            1.758.358       -                 -                 -                 157.667          1.926.025       

GJELD OG EK

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum

Gjeld til kredittinst. -                 110.000          -                 -                 -                 -                 110.000          

Innskudd fra kunder -                 1.374.605       -                 -                 -                 -                 1.374.605       

Obligasjonsgjeld -                 175.000          -                 -                 -                 -                 175.000          

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 30.000            -                 -                 -                 -                 30.000            

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 11.870            11.870            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 224.550          224.550          

Sum gjeld og egenkapital -                 1.689.605       -                 -                 -                 236.420          1.926.025       


