


 

Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2017 et resultat før tap og skatt på 28,597 MNOK, 

mot 16,329 MNOK per Q2 20161. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette hhv 1,19 

% og 0,77 %. 

Rentenettoen per Q2 er på 40,853 MNOK, 5,583 MNOK 

høyere enn per Q2 2016.  I prosent av GFK utgjør 

rentenettoen 1,70 %, mot 1,66 % på samme tid i fjor.  

Netto andre driftsinntekter beløper seg til 18,734 

MNOK per utgangen av Q2. Sammenlignet med Q2 

2016 er dette en økning på 3,400 MNOK. 

Hovedårsaken til økningen er en meravkastning på 

verdipapirer på 4,295 MNOK sammenlignet med 

samme periode i fjor, samt en økning i netto 

provisjonsinntekter på 1,486 MNOK. Særlig 

provisjonsinntektene fra EBK har økt, som følge av 

høyere overføringsgrad og høyere returprovisjonssats 

enn tidligere. 

 

Sum driftskostnader utgjør 30,990 MNOK, mot 29,924 MNOK2 per Q2 2016. Økningen på en million fra 

fjoråret skyldes først og fremst påløpte kostnader i forbindelse med den pågående fusjonsprosessen, samt at 

kostnader for konsulentbistand i forbindelse med overgangen til ny pensjonsordning i 2016 har blitt bokført i 

2017. I tillegg er det budsjettert med høyere kostnader til Eika enn i 2016. 

Korrigert for ekstraordinære inntekter på 19,6 MNOK i forbindelse med salg av eiendom, overgang til ny pensjonsordning 

og salg av eierandeler i VISA Europe, som vi mottok i Q2 2016.

Korrigert for inntektsføringen i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning i mai 2016.



Kostnadsprosent i forhold til inntekter, korrigert for tap og verdipapirer3, er 62,64 %, mot 66,71 % på samme 

tid i fjor. 

Det er bokført 0,900 MNOK i gruppevise nedskrivninger så langt i år, mens individuelle nedskrivninger er 

redusert med 0,871 MNOK siden årsskiftet. Av disse er 0,448 MNOK konstatert som tap. I tillegg er det 

tapsført 0,007 MNOK som det tidligere ikke er nedskrevet for, mens det har kommet inn 0,049 MNOK på 

tidligere tapsførte engasjementer. Dette gir en netto tapskostnad på 0,435 MNOK per Q2. 

 

Forvaltningskapitalen per utgangen av Q2 2017 utgjør 5 133,193 MNOK, en økning på 16,58 % fra Q2 2016.   

Banken har ved utgangen av Q2 til sammen 380,665 MNOK i kontanter og innskudd i andre banker. Bokført 

beholdning av obligasjoner utgjør 397,157 MNOK, mens banken har eierandeler i aksjer, EK-bevis og 

rentefond for 134,639 MNOK. Herav utgjør aksjer i Eika Gruppen 13,736 MNOK og Eika Boligkreditt 53,929 

MNOK. 

Brutto utlån i egne bøker er 4 137,696 MNOK 

per utgangen av Q2. Dette er en økning på 

430,540 MNOK, eller 11,61 %, fra samme 

tidspunkt i fjor. Lån til personmarkedet utgjør 

78 %, mens 22 % av utlånsmassen er utlån til 

bedriftsmarkedet.  

I tillegg til utlån i egne bøker har banken 

overført lån til Eika Boligkreditt, som per Q2 

står med en restgjeld på 1 092,217 MNOK. Dette er en økning på 17,77 % fra samme tid i fjor. Totale utlån er 

dermed 5 229,913 MNOK og total forretningskapital er 6 225,410 MNOK per Q2 2017. 

På gjeldssiden har banken 1 409,191 MNOK i 

obligasjonsgjeld. Banken la ut en ny senior 

obligasjon på 5 år på 175 MNOK i juni. 

Innskuddene per utgangen av Q2 beløper seg 

til 3 086,254 MNOK, 273,076 MNOK høyere 

enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en 12 

mnd vekst på 9,71 %.  

Samt effekten av overgangen til innskuddspensjon i 2016.



Bankens egenkapital (inkl. resultatet hittil i år) utgjør 596,295 MNOK og EK-avkastningen er 7,15 %, mot 

10,47 % per Q2 2016. 

Kapitaldekningen ekskl. årets resultat er på 20,99 %, mot 20,49 % per Q2 i 2016. I forhold til vårt langsiktige 

kapitalmål på 17,5 % har banken god margin. Bankens tellende ansvarlige kapital består utelukkende av ren 

kjernekapital og uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) er 10,48 %.    

Banken skal kun ha en moderat eksponering mot markedsrisiko i form av verdipapirplasseringer, da dette 

ikke er en del av bankens kjernevirksomhet. Banken har likviditetsreserver på 531,796 MNOK plassert i 

aksjer, ulike rentefond og obligasjoner. Banken har god diversifisering mellom de ulike 

finansieringsproduktene. Regnskapet per utgangen av Q2 2017 viser en netto gevinst på verdipapirer på 

10,117 MNOK, mot 5,822 MNOK per Q2 2016.  

 

Banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang på finansiering i krisesituasjoner, samtidig som 

bankens likviditetsrisiko skal være lav. Dette innebærer at banken skal være forsvarlig og langsiktig 

finansiert, hovedsakelig med innskudd. Per utgangen av Q2 er bankens innskuddsgrad 74,59 %.  

Banken har utstedt 1 409,191 MNOK i obligasjonslån (hvorav det siste ble utstedt i juni 2017), fordelt på 11 

lån med ulike løpetider. I tillegg har banken en trekkrettighet i DNB på 75 MNOK og en ubenyttet låneadgang 

i Norges Bank på 91,003 MNOK.  Bankens likviditet overvåkes kontinuerlig i henhold til policy og 

forfallsstruktur og status rapporteres til bankens styre månedlig. Per utgangen av Q2 er bankens LCR 

beregnet til 264 %. Dette er usedvanlig høyt og skyldes i hovedsak at banken tok opp et nytt obligasjonslån 

helt mot slutten av perioden, som fremdeles sto plassert som bankinnskudd i månedsskiftet, i påvente av å 

plasseres i verdipapirer. 

Det er ingen vesentlige endringer i bankens kredittrisikoprofil fra årsskiftet.  Kredittgivningen styres etter 

bankens kredittpolicy og det tilstrebes å ligge innenfor de rammer som er lagt i denne.  

Oversikten over tapsutsatte og misligholdte engasjement viser liten endring fra forrige kvartal. Misligholdte 

og tapsutsatte lån har tett oppfølging og kontinuerlig overvåking fra banken.  



Kredittrisikoen for tap på utlån, plasseringer og garantier vurderes fortsatt som lav og bankens individuelle 

nedskrivninger på utlån anses som tilfredsstillende ut i fra risikoen og utviklingen i utlånsporteføljen. Det er 

per Q1 foretatt tapsavsetninger for 91 % av bankens misligholdte og tapsutsatte engasjement (mot 89 % per 

Q1 2016). 

 

Banken har per utgangen av Q2 33 ansatte, 20 kvinner og 13 menn, hvorav 29 på heltid og 4 på deltid 

(inkludert 2 i henhold til bankens seniorpolitikk). Omregnet til årsverk var det ved utgangen av Q2 32,2 

utøvende årsverk.  

 

 

Vi opplever sterk vekst på både innskudds- og utlånssiden så langt i år, til tross for at 

omsetningshastigheten for boliger i området har gått ned siden i fjor. Bankens tapskostnader er fortsatt på et 

lavt nivå. Det er den siste tiden realisert flere prosjekter med stor betydning for både næringsutvikling og 

bosetting i regionen og flere er under planlegging. Banken har en sterk posisjon i sitt markedsområde og 

opplever fortsatt god etterspørsel og tilgang på nye kunder.  

Arbeidet frem mot den forestående fusjonen med Meldal Sparebank er godt i gang og ledergruppe for nye 

Orkla Sparebank kom på plass i juni. Første prøvekonvertering på IT-siden ble også gjennomført i juni, med 

gode resultater. Etter fusjonen forventer banken å styrke sin konkurransekraft ytterligere og dermed i enda 

større grad kunne være med å bidra til utviklingen i lokalsamfunnet. Kombinert med at bankens kunder 

tilkjennegir høy kundetilfredshet, danner dette et godt grunnlag for fortsatt god drift i bankens nedslagsfelt. 

Styret er tilfreds med resultatet for andre kvartal 2017.
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2. Kvartal 2. Kvartal Året

Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 2017 2016 2016

Renteinntekter og lignende inntekter 35.193        30.185        69.346        60.691        125.104      

Rentekostnader og lignende kostnader 14.574        12.384        28.493        25.421        51.404        

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20.618        17.801        40.853        35.270        73.701        

Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast. 7.931          5.257          8.059          5.985          8.606          

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5.628          4.888          10.966        9.481          20.068        

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 1.158          933             2.413          1.927          4.316          

Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp 481             1.011          2.058          (163)            3.173          

Andre driftsinntekter 20              1.923          64              1.959          2.012          

Netto andre driftsinntekter 12.902        12.146        18.734        15.334        29.543        

Personalkostnader 5.600          (9.409)         12.934        (2.109)         10.381        

Administrasjonskostnader 3.773          3.072          7.124          5.994          13.677        

Avskrivning 1.115          1.151          2.276          2.356          4.671          

Andre driftskostnader 3.679          4.159          8.655          8.434          14.913        

Sum driftskostnader 14.167        (1.027)         30.990        14.675        43.642        

Resultat før tap 19.353        30.973        28.597        35.929        59.601        

Tap på utlån, garantier m.v. 1 (73)             (536)            435             (217)            321             

Kurstap anleggsaksjer (37)             (2.446)         (37)             (2.446)         0                

Sum nedskr/rev av nedskrivning -             -             -             -             522             

Resultat av ordinær drift før skatt 19.463        33.956        28.198        38.592        58.759        

Skatt 4.865          8.487          7.050          9.648          12.289        

Resultat av ordinær drift etter skatt 14.598        25.469        21.148        28.944        46.470        

2. Kvartal isolert



2. Kvartal 2. Kvartal Året

NOTE 2017 2016 2016

Kontanter og fordringer på sentralbanken 11.318            8.623              11.743            

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 369.346          179.285          91.455            

Utlån til og fordringer på kunder 4 4.137.696       3.707.156       4.047.135       

Individuelle nedskrivninger 2, 4 (3.337)             (8.237)             (4.208)             

Gruppevise nedskrivninger 2 (11.771)           (10.429)           (10.871)           

Netto utlån og fordringer på kunder 4 4.122.588       3.688.490       4.032.056       

Overtatte eiendeler 370                350                350                

Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast. 397.157          266.570          318.287          

Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond

Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning 134.639          166.145          140.491          

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 8.114              -                 8.114              

Eierinteresser i konsernselskap -                 -                 -                 

Utsatt skattefordel -                 -                 -                 

Immaterielle eiendeler -                 3.913              -                 

Varige driftsmidler 77.933            82.069            79.585            

Andre eiendeler 652                (567)               154                

Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt. 11.076            8.318              8.593              

Sum eiendeler 5.133.193       4.403.197       4.690.828       

2. Kvartal 2. Kvartal Året

NOTE 2017 2016 2016

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 13                  12                  13                  

Innskudd fra og gjeld til kunder 3.086.254       2.813.178       2.941.538       

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 6 1.409.191       974.384          1.144.070       

Annen gjeld 18.864            35.174            17.732            

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt. 21.497            18.437            9.290              

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 1.079              2.913              1.079              

Ansvarlig lånekapital 5, 6 -                 -                 -                 

Sum gjeld 4.536.898       3.844.100       4.113.721       

Innskutt egenkapital -                 -                 -                 

Sparebankens fond 5 571.885          526.816          571.885          

Gavefond 5 3.262              3.338              5.222              

Regnskapsperiodens resultat 21.148            28.944            -                 

Sum egenkapital 596.295          559.098          577.107          

Sum gjeld og egenkapital 5.133.193       4.403.196       4.690.828       





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. 

 

 

2. Kvartal 2. Kvartal Året 

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2017 2016 2016

Resultat

Kostnader i % av inntekter justert for VP 56,4 % 66,7 % 47,7 %

Kostnadsvekst siste 12 mnd -1479,6 % 19,6 % -23,9 %

Egenkapitalavkastning* 7,3 % 5,1 % 8,4 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 17,9 % 21,2 % 19,4 %

Innskuddsmargin hittil i år -0,02 % -0,03 % 0,04 %

Utlånsmargin hittil i år 2,26 % 2,17 % 2,10 %

Netto rentemargin hittil i år 1,70 % 1,66 % 1,67 %

Innskudd og Utlån

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 22,0 % 20,0 % 22,9 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 25,3 % 24,2 % 23,6 %

Innskuddsdekning 74,6 % 75,9 % 72,7 %

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2017 2016 2016

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning 20,49 % 21,25 %

Kjernekapitaldekning 20,49 % 21,25 %

Kapitaldekning 20,49 % 21,25 %

Leverage ratio 0,00 % 10,48 % 11,36 %

Likviditet

LCR -                 176                106                

NSFR -                 136                130                

Likviditetsindikator 1 bank 113,84            106,70            107,86            

Likviditetsindikator 2 bank 120,92            111,88            111,32            

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2017 2016 2016

Periodens endring i individuelle nedskrivinger -871               -1.146             -871               -1.446             -5.475             

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                 420                -                 1.050              -                 

Periodens endring i gruppevise nedskrivinger 360                -                 900                -                 1.492              

Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for 448                203                448                203                4.152              

Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for 7                    -23                 7                    -23                 203                

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -17                 10                  -49                 -                 -50                 

Periodens tapskostnad -73                 -536               435                -216               321                

2. Kvartal isolert



 

 

 

 

 

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden 4.208              9.383              9.683              

Økte individuelle nedskrivninger i perioden -                 161                1.100              

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 100                -                 1.238              

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder -571               -1.307             -3.661             

Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet -400               -                 -4.152             

Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 3.337              8.237              4.208              

Gruppenedskrivninger på utlån

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden 10.871            10.009            9.379              

Periodens endring i gruppenedskrivninger 900                420                1.492              

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

Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden 11.771            10.429            10.871            

Misligholdte engasjement

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Brutto misligholdte utlån -                 16.963            3.748              

Individuelle nedskrivninger -                 -1.756             -2.568             

Netto misligholdte utlån -                 15.207            1.180              

Andre tapsutsatte engasjement

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) 15.895            9.920              13.863            

Individuelle nedskrivninger -3.337             -6.481             -1.641             

Netto tapsutsatte engasjement 12.558            3.439              12.222            



Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer

2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Landbruk 189.963          223.441          197.289          

Industri 52.466            80.335            92.874            

Bygg, anlegg 214.387          63.125            113.327          

Varehandel 39.900            62.294            40.394            

Transport 35.090            28.712            33.863            

Eiendomsdrift etc 281.923          266.242          357.712          

Annen næring 96.336            79.348            91.483            

Sum næring 910.066          803.497          926.942          

Personkunder 3.227.631       2.903.659       3.120.192       

Brutto utlån 4.137.697       3.707.156       4.047.134       

Individuelle nedskrivninger -3.337             -8.237             -4.208             

Gruppenedskrivninger -11.771           -10.429           -10.871           

Netto utlån til kunder 4.122.589       3.688.490       4.032.056       

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 1.092.217       927.393          966.108          

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 5.214.806       4.615.883       4.998.164       



2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Sparebankens fond 571.885          526.816          571.885          

Innbetalt egenkapitalbevis -                 3.338              -                 

Utjevningsfond -                 -34.115           -                 

Gavefond 3.262              -                 5.222              

Sum egenkapital 575.147          496.039          577.107          

Overfinansiert pensjonsforpliktelse -                 -                 -                 

Immaterielle eiendeler -                 -                 -                 

Fradrag i ren kjernekapital -23.991           -                 -33.443           

Ren kjernekapital 551.156          496.039          543.664          

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 

Fradrag i kjernekapital -                 -                 -                 

Sum kjernekapital 551.156          496.039          543.664          

Ansvarlig lånekapital -                 -                 -                 

Fradrag i tilleggskapital -                 -                 -                 

Sum til leggskapital -                 -                 -                 

Netto ansvarlig kapital 551.156          496.039          543.664          

2017 2016 2016

Eksponeringskategori (vektet verdi)

Stater -                 -                 -                 

Lokal regional myndighet 15.727            7.211              12.813            

Offentlig eide foretak -                 -                 -                 

Institusjoner 41.549            78.797            22.779            

Foretak 338.558          292.228          317.434          

Massemarked -                 -                 -                 

Pantsikkerhet eiendom 1.603.678       1.452.810       1.606.766       

Forfalte engasjementer -                 19.849            1.146              

Høyrisiko engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett 11.186            12.733            12.770            

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 73.955            14.215            18.291            

Andeler verdipapirfond 32.737            50.745            33.421            

Egenkapitalposisjoner 82.125            115.555          94.691            

Øvrige engasjementer 236.334          234.603          282.027          

Gruppenedskrivninger -                 -10.429           -                 

Ansvarlig kapital i andre finansinst -                 -34.115           

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2.436.388       2.234.202       2.368.695       

Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 189.379          186.298          189.379          

Beregningsgrunnlag 2.625.767       2.420.500       2.558.074       

Kapitaldekning i % 20,99 % 20,49 % 21,25 %

Kjernekapitaldekning 20,99 % 20,49 % 21,25 %

Ren kjernekapitaldekning i % 20,99 % 20,49 % 21,25 %



2. Kvartal 2. Kvartal Året

2017 2016 2016

Sertifikater, nominell verdi -                 -                 -                 

Obligasjoner, nominell verdi 1.410.000       1.000.000       1.145.000       

Tilbakekjøpte obligasjoner -                 -25.000           -                 

Amortisert over-/underkurs -809               -616               -930               

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.409.191       974.384          1.144.070       

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 -                 -                 -                 -                 -                 11.318            11.318            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 369.346          369.346          

Utlån til kunder 581.587          36.304            231.897          758.452          2.514.348       -                 4.122.588       

Obligasjoner/sertifik. 4.007              21.472            65.039            306.639          -                 -                 397.157          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 142.753          142.753          

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 90.030            90.030            

Sum eiendeler 585.594          57.776            296.936          1.065.091       2.514.348       613.448          5.133.193       

GJELD OG EK

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

Gjeld til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 13                  13                  

Innskudd fra kunder -                 419.130          -                 -                 -                 2.667.125       3.086.255       

Obligasjonsgjeld -                 85.000            225.000          1.099.191       -                 -                 1.409.191       

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 41.440            41.440            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 596.295          596.295          

Sum gjeld og egenkapital -                 504.130          225.000          1.099.191       -                 3.304.873       5.133.193       



EIENDELER

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

Kont./fordr.sentralbanker -                 -                 -                 -                 -                 11.318            11.318            

Utl./fordr. til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 369.346          369.346          

Utlån til kunder -                 4.122.588       -                 -                 -                 -                 4.122.588       

Obligasjoner/sertifik. 126.342          269.641          -                 1.174              -                 -                 397.157          

Aksjer -                 -                 -                 -                 -                 142.753          142.753          

Øvrige eiendeler -                 -                 -                 -                 -                 90.030            90.030            

Sum eiendeler 126.342          4.392.229       -                 1.174              -                 613.448          5.133.193       

GJELD OG EK

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

Gjeld til kredittinst. -                 -                 -                 -                 -                 13                  13                  

Innskudd fra kunder -                 2.693.938       392.316          -                 -                 -                 3.086.254       

Obligasjonsgjeld 265.000          1.009.191       135.000          -                 -                 -                 1.409.191       

Ansvarlig lån -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fondsobligasjoner -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Øvrig gjeld -                 -                 -                 -                 -                 41.440            41.440            

Egenkapital -                 -                 -                 -                 -                 596.295          596.295          

Sum gjeld og egenkapital 265.000          3.703.129       527.316          -                 -                 637.748          5.133.193       




