
 

  

  

 

  

Kvartalsrapport  

Rindal Sparebank 
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Tall/prosent i parentes gjelder tilsvarende periode i 2018. 

Rindal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal et resultat før skatt på 12,7 millioner kroner (9,6). I prosent av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,31 % (1,03 %). 

 

Netto renteinntekter er 16,9 millioner (14,9) ved utgangen av andre kvartal. I prosent av GFK utgjør rentenettoen 1,75 % 

(1,59 %). Den økte rentenettoen skyldes både økt utlånsvolum og en noe bedret margin på utlån. 

Netto andre driftsinntekter er 8,5 millioner (6,6) ved utgangen av andre kvartal. Av dette utgjør utbytte og andre inntekter 

av verdipapirer 4,5 millioner (2,7), mens netto provisjonsinntekter og andre inntekter fra banktjenester utgjør 4,0 millioner 

(3,9). De økte verdipapirinntektene i forhold til samme periode i fjor skyldes i all hovedsak økt utbytte fra Eika Gruppen AS, 

mens en mindre del kommer fra kursgevinst på aksjer. Økte netto provisjonsinntekter skyldes høyere provisjoner fra 

forsikringsområdet, men banken har også hatt økte provisjonskostnader på betalingstjenester. 

I prosent av GFK utgjør andre driftsinntekter 0,88 % (0,71 %). 

 

Bankens driftskostnader er 12,3 millioner (11,9) ved utgangen av andre kvartal. Økningen fra andre kvartal i fjor skyldes 

hovedsakelig økte personalkostnader på grunn av flere utførte årsverk. Øvrige driftskostnader ellers har gått noe ned 

sammenlignet med andre kvartal i fjor. 

Kostnader i prosent av inntekter, korrigert for verdipapirer, er 58,7 % (63,4 %). I prosent av GFK utgjør driftskostnadene 

1,27 % (1,28 %). 

 

Rindal Sparebank har fortsatt et svært lavt nivå av restanser og mislighold. Ved utgangen av kvartalet var kun 0,003 

millioner (0,16) i mislighold over 90 dager, mens tapsutsatte engasjementer var 12,2 millioner (12,4). Banken har ikke hatt 

tap på utlån eller garantier hittil i år, og heller ingen endring i nedskrivninger. 

Banken har i andre kvartal foretatt en nedskrivning av to anleggsaksjer med til sammen 0,5 millioner (0,0). 
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Bankens forvaltningskapital pr. 30.06 er på 2.052 millioner (1.898), som er 154 millioner, og 8,1 % høyere enn på samme 

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

2.395 millioner (2.210), som er 8,4 % høyere enn på samme tid i fjor. 

Brutto utlån i egne bøker ved utgangen av andre kvartal er på 1.705 millioner (1.557), som er 149 millioner, og 9,6 % 

høyere enn på samme tid i fjor. Utlån til personmarkedet utgjør 82,7 %, men utlån til bedriftsmarkedet utgjør 17,3 %. Nye 

utlån i andre 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 andre kvartal utgjør dette 342 millioner (312), som er 

30 millioner, og 9,9 % høyere enn på samme tid i fjor. Totale utlån er dermed 2.047 millioner (1.869), som er 178 

millioner, og 9,6 % høyere enn på samme tid i fjor. 

Innskudd fra kunder ved utgangen av andre kvartal er på 1.445 millioner (1.345), som er 100 millioner, og 7,4 % høyere 

enn på samme tid i fjor. Innskuddsdekningen er på 84,8 % (86,4 %). 

  

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 andre 

kvartal har banken 68 millioner (65) i kontanter og innskudd i Norges Bank, innskudd i andre kredittinstitusjoner på 123 

millioner (124), og en bokført beholdning av obligasjoner på 115 millioner (121). I tillegg har banken ubenyttede 

trekkrettigheter og lånerettigheter i Norges Bank. 

Bankens LCR er beregnet til 290, og NSFR til 143 pr. 30.06.2019. På bakgrunn av dette vurderes bankens likviditetsreserve 

til å ha vært god i andre 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 22,23 % (23,10 %), kjernekapitaldekning på 19,29 % (19,94 %), og ren 

kjernekapitaldekning på 19,29 % (19,94 %). Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er på 9,41 % (9,69 %). 

Konsoliderte tall, som hensyntar eierskap i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS, viser en kapitaldekning på 21,52 % 

(22,65 %), kjernekapitaldekning på 18,70 % (19,62 %), og ren kjernekapitaldekning på 18,44 % (19,40 %). Uvektet 

kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er på 8,65 % (9,16 %). 

Bankens kapitaldekning er godt over det minstekravet som myndighetene har satt. 
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Rindal Sparebank har hatt noe lavere utlånsvekst enn forventet i første halvår, mens resultatet er bedre enn budsjettert på 

grunn av verdipapirinntekter og økt rentemargin. 

Både i første og andre kvartal satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og det forventes ytterligere 

en renteøkning i andre halvår. Dette har ført til stigende pengemarkedsrenter, og derav økt innlånskostnad for banken. 

Som en følge av dette vil det bli gjennomført en renteendring på de fleste av bankens innskudds- og utlånsprodukter med 

virkning fra august, og vi forventer at renteendringen vil gi grunnlag for å opprettholde bankens rente- og 

provisjonsinntekter i andre halvår. 

Bankens kostnader har vært som budsjettert i første halvår, og det er forventet at denne utviklingen vil fortsette også i 

andre halvår. 

Til tross for økt rentenivå forventes det en stabil etterspørsel etter boliglån i tredje kvartal, og banken vil fortsatt ha fokus 

på økt vekst og inntjening i andre halvår. Det er ingen tegn til økte tap eller mislighold i bankens utlånsportefølje. 
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Regnskap 

  

2. Kvartal 2. Kvartal Året

Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018 2019 2018 2018

Renteinntekter og lignende inntekter 15.080        12.851        29.048        25.641        52.378        

Rentekostnader og lignende kostnader 6.288          5.495          12.119        10.771        21.633        

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 8.791          7.356          16.929        14.870        30.744        

Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast. 3.653          2.583          4.021          2.783          2.808          

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 2.498          2.282          4.958          4.562          9.048          

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 436             356             950             767             1.695          

Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp 192             14              458             (95)             (46)             

Andre driftsinntekter -             80              -             80              80              

Netto andre driftsinntekter 5.907          4.604          8.487          6.562          10.195        

Personalkostnader 2.482          2.104          5.610          4.954          10.977        

Administrasjonskostnader 2.072          2.496          4.319          4.554          8.334          

Avskrivning 117             171             234             342             580             

Andre driftskostnader 1.030          900             2.120          2.038          3.948          

Sum driftskostnader 5.701          5.671          12.283        11.888        23.839        

Resultat før tap 8.996          6.288          13.133        9.544          17.101        

Tap på utlån, garantier m.v. 1 (17)             (38)             (51)             (76)             896             

Kurstap anleggsaksjer (8)               (3)               (8)               (3)               (772)            

Sum nedskr/rev av nedskrivning 533             -             533             -             -             

Resultat av ordinær drift før skatt 8.490          6.330          12.660        9.624          16.977        

Skatt 1.975          1.425          2.975          2.275          3.739          

Resultat av ordinær drift etter skatt 6.515          4.905          9.685          7.349          13.238        

2. Kvartal isolert
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2. Kvartal 2. Kvartal Året

NOTE 2019 2018 2018

Kontanter og fordringer på sentralbanken 68.103            62.918            67.354            

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 126.041          127.095          35.707            

Utlån til og fordringer på kunder 4 1.705.286       1.556.650       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 1.694.551       1.546.925       1.629.971       

Overtatte eiendeler -                 -                 -                 

Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast. 115.062          121.119          115.056          

Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond

Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning 42.233            33.559            35.879            

Eierinteresser i tilknyttede selskaper -                 -                 -                 

Eierinteresser i konsernselskap -                 -                 -                 

Utsatt skattefordel 106                43                  106                

Immaterielle eiendeler -                 -                 -                 

Varige driftsmidler 3.513              3.967              3.729              

Andre eiendeler 114                -                 -                 

Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt. 2.722              2.851              1.774              

Sum eiendeler 2.052.444       1.898.477       1.889.576       

2. Kvartal 2. Kvartal Året

NOTE 2019 2018 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 110.000          110.000          110.000          

Innskudd fra og gjeld til kunder 1.445.281       1.345.331       1.344.202       

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 6 220.000          181.982          175.000          

Annen gjeld 6.598              7.350              6.933              

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt. 9.551              7.948              2.061              

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser -                 -                 -                 

Ansvarlig lånekapital 5, 6 30.000            30.000            30.000            

Sum gjeld 1.821.430       1.682.611       1.668.196       

Innskutt egenkapital -                 -                 -                 

Sparebankens fond 5 213.827          201.389          213.827          

Gavefond 5 7.503              7.128              7.553              

Regnskapsperiodens resultat 9.685              7.349              -                 

Sum egenkapital 231.015          215.866          221.380          

Sum gjeld og egenkapital 2.052.444       1.898.477       1.889.576       
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2. Kvartal 2. Kvartal Året 

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018 2018

Resultat

Kostnader i % av inntekter justert for VP 58,7 % 63,4 % 62,4 %

Kostnadsvekst siste 12 mnd 3,3 % -6,1 % -3,5 %

Egenkapitalavkastning* 8,6 % 7,0 % 6,2 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 19,1 % 20,7 % 19,5 %

Innskuddsmargin hittil i år 0,24 % -0,05 % 0,02 %

Utlånsmargin hittil i år 1,95 % 2,13 % 2,08 %

Netto rentemargin hittil i år 1,75 % 1,59 % 1,63 %

Innskudd og Utlån

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 17,3 % 18,2 % 18,7 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 19,5 % 19,7 % 20,5 %

Innskuddsdekning 84,8 % 86,4 % 81,9 %

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018 2018

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning 19,29 % 19,94 % 20,75 %

Kjernekapitaldekning 19,29 % 19,94 % 20,75 %

Kapitaldekning 22,23 % 23,10 % 23,81 %

Leverage ratio 9,41 % 9,69 % 10,46 %

Likviditet

LCR 290                488                160                

NSFR 143                145                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. 

 

 

 

 

 

 

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 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 -46                 -22                 -47                 

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -2                   -27                 -5                   -54                 -67                 

Periodens tapskostnad -17                 -49                 -51                 -76                 896                

2. Kvartal isolert

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier

2. Kvartal 2. 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

2. Kvartal 2. 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

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 2018

Brutto misligholdte utlån 3                    161                1.182              

Individuelle nedskrivninger -                 -125               -135               

Netto misligholdte utlån 3                    36                  1.047              

Andre tapsutsatte engasjement

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 2018

Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) 12.162            12.372            12.286            

Individuelle nedskrivninger -2.135             -1.000             -2.000             

Netto tapsutsatte engasjement 10.027            11.372            10.286            

Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 2018

Landbruk 75.945            79.420            87.706            

Industri 38.024            38.024            37.105            

Bygg, anlegg 74.604            56.048            64.140            

Varehandel 7.812              6.490              7.020              

Transport 18.051            14.011            13.223            

Eiendomsdrift etc 60.045            67.759            78.679            

Annen næring 20.842            21.922            18.971            

Sum næring 295.323          283.674          306.844          

Personkunder 1.409.963       1.272.976       1.333.862       

Brutto utlån 1.705.286       1.556.650       1.640.706       

Individuelle nedskrivninger -2.135             -1.125             -2.135             

Gruppenedskrivninger -8.600             -8.600             -8.600             

Netto utlån til kunder 1.694.551       1.546.925       1.629.971       

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 342.360          311.606          344.218          

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 2.036.910       1.858.531       1.974.189       
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2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 2018

Innbetalt egenkapitalbevis -                 -                 -                 

Sparebankens fond 213.827          201.389          213.827          

Gavefond 7.503              7.128              7.553              

Utjevningsfond -                 -                 -                 

Sum egenkapital 221.330          208.517          221.380          

Overfinansiert pensjonsforpliktelse -                 -                 -                 

Immaterielle eiendeler -                 -                 -                 

Fradrag i ren kjernekapital -24.452           -19.368           -18.101           

Ren kjernekapital 196.878          189.148          203.279          

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 

Fradrag i kjernekapital -                 -                 -                 

Sum kjernekapital 196.878          189.148          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 226.878          219.148          233.279          

2019 2018 2018

Eksponeringskategori (vektet verdi)

Stater -                 -                 -                 

Lokal regional myndighet -                 108                265                

Offentlig eide foretak -                 -                 -                 

Institusjoner 2.506              5.107              2.592              

Foretak 186.800          159.178          197.392          

Massemarked -                 -                 -                 

Pantsikkerhet eiendom 625.052          586.710          596.512          

Forfalte engasjementer 5                    36                  1.050              

Høyrisiko engasjementer 192                -                 -                 

Obligasjoner med fortrinnsrett 10.421            10.424            10.420            

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 24.551            24.673            6.396              

Andeler verdipapirfond -                 -                 -                 

Egenkapitalposisjoner 25.923            21.549            26.034            

Øvrige engasjementer 75.773            75.499            73.687            

CVA-tillegg -                 -                 -                 

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 951.224          883.283          914.348          

Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 69.189            65.246            65.246            

Beregningsgrunnlag 1.020.413       948.529          979.594          

Ren kjernekapitaldekning i % 19,29 % 19,94 % 20,75 %

Kjernekapitaldekning 19,29 % 19,94 % 20,75 %

Kapitaldekning i % 22,23 % 23,10 % 23,81 %

Uvektet kjernekapitaldandel i % 9,41 % 9,69 % 10,46 %

Bufferkrav

Bevaringsbuffer (2,50 %) 25.510            23.713            24.490            

Motsyklisk buffer (2,00 %) 20.408            18.971            19.592            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 30.612            28.456            29.388            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 76.531            71.140            73.470            

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 45.919            42.684            44.082            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 74.428            75.325            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 219.669          212.312          227.277          

Kjernekapital 222.734          214.688          230.393          

Ansvarlig kapital 256.386          247.843          263.555          

Beregningsgrunnlag 1.191.177       1.094.143       1.132.826       

Ren kjernekapitaldekning i % 18,44 % 19,40 % 20,06 %

Kjernekapitaldekning 18,70 % 19,62 % 20,34 %

Kapitaldekning i % 21,52 % 22,65 % 23,27 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 8,65 % 9,16 % 9,72 %

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2019 2018 2018

Sertifikater, nominell verdi -                 -                 -                 

Obligasjoner, nominell verdi 225.000          182.000          175.000          

Tilbakekjøpte obligasjoner -5.000             -                 -                 

Amortisert over-/underkurs -                 -18                 -                 

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 220.000          181.982          175.000          

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,22 % 2,04 % 2,01 %

2. Kvartal 2. 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 3,68 % 3,31 % 3,37 %

2. Kvartal 2. 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 2,44 % 2,05 % 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 -                 -                 -                 -                 -                 68.103            68.103            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 126.041          126.041          

Utlån til kunder 72.662            10.061            59.187            223.865          1.337.375       -8.600             1.694.551       

Obligasjoner/sertifik. -                 -                 25.046            90.016            -                 -                 115.062          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 42.233            42.233            

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 6.455              6.455              

Sum eiendeler 72.662            10.061            84.233            313.882          1.337.375       234.231          2.052.444       

GJELD OG EK

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

Gjeld til kredittinst. -                 -                 -                 110.000          -                 -                 110.000          

Innskudd fra kunder -                 60.008            -                 -                 -                 1.385.273       1.445.281       

Obligasjonsgjeld -                 70.000            50.000            100.000          -                 -                 220.000          

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 30.000            -                 -                 30.000            

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 16.148            16.148            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 231.015          231.015          

Sum gjeld og egenkapital -                 130.008          50.000            240.000          -                 1.632.436       2.052.444       

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 -                 -                 -                 -                 -                 68.103            68.103            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 126.041          126.041          

Utlån til kunder -                 1.694.551       -                 -                 -                 -                 1.694.551       

Obligasjoner/sertifik. 10.000            105.062          -                 -                 -                 -                 115.062          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 42.233            42.233            

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 6.455              6.455              

Sum eiendeler 10.000            1.799.613       -                 -                 -                 242.831          2.052.444       

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 -                 1.445.281       -                 -                 -                 -                 1.445.281       

Obligasjonsgjeld -                 220.000          -                 -                 -                 -                 220.000          

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 30.000            -                 -                 -                 -                 30.000            

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 16.148            16.148            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 231.015          231.015          

Sum gjeld og egenkapital -                 1.805.281       -                 -                 -                 247.163          2.052.444       


