
FORNEBU SPAREBANK 
 

 

Kvartalsrapport 3. kvartal  2015 

 

Resultat 

 

Resultatet før skatt etter 3. kvartal er på 20,8 millioner kroner. Dette utgjør 0,93 % av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i fjor var på 28,3 millioner kroner og 

1,37% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 

prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,72 % per 30. september 2015 mot 1,95 

% per samme tidspunkt i fjor. Egenkapitalavkastningen er på 10,5 %. 

 

Generelt 

 

For Fornebubanken har innføringen av IAS 19 pr 1. januar 2015 ikke medført endringer i 

føringen av bankens pensjonsforpliktelser. Bankens egenkapital er ikke påvirket da banken 

allerede fører brutto pensjonsforpliktelse i balansen uten å hensynta korridor (ikke resultatført 

estimatavvik). 

 

På grunn av det lave rentenivået har Fornebubanken de siste årene, hvert år i 4. kvartal fått en 

aktuarberegnet «ekstrakostnad». For 2015 har vi tatt høyde for at dette kommer også i år og 

satt av et beregnet beløp for å møte dette. Det gjør at kostnadene i perioderegnskapene ikke 

uten videre er sammenlignbare med tidligere år. 

 

 

Soliditet/kapitaldekning 

 

Fornebubanken har en kapitaldekning per 30. september 2015 på 16,6%, kjernekapitaldekning 

på 16,6% og ren kjernekapital på 13,8% eksklusiv årets resultat. Tilsvarende tall på samme 

tidspunkt i fjor var 17,0% kapitaldekning, 17,0% kjernekapital og 14,1% ren kjernekapital. 

Overskuddet av ansvarlig kapital utgjør 114,9 millioner kroner. 

 

 

Risikoområder 

 

Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen av mislighold og vurdering av alle større 

nærings- og personlån. Bankens obligasjonslån løper med renteregulering hver 3. måned og 

tilpasses derfor raskt til gjeldende rentenivå. Både innskudd og utlån er i all hovedsak gitt 

med flyende rente. Den operasjonelle risikoen søkes minimert ved at det overvåkes at vedtatte 

policyer, håndbøker, rutiner og manualer etterleves i det daglige arbeidet. 

 

 

Likviditet 

 

Likviditetssituasjonen følges opp og vurderes fortløpende. Banken har i 3. kvartal hatt et 

obligasjonsforfall på 50 millioner kroner. Dette ble erstattet med to obligasjonslån med en 

gjennomsnittlig løpetid på 4 år. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av kvartalet 

på 94,2%. Administrasjonen har kontinuerlig fokus på bankens innskuddsutvikling og 

likviditetssituasjon.  



 

 

Balanse 
 

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 3. kvartal 2015 på 3.090 millioner kroner, 

mot 2.781 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Siden årsskiftet har 

forvaltningskapitalen økt med 349 millioner kroner.  

 

 

Innskudd fra kunder 

 

De samlede innskudd fra bankens kunder er på 2.287 millioner kroner per 30. september 2015 

mot 1.975 millioner kroner ved årsskiftet. Siden 30. september 2014 er innskuddene økt med 

301 millioner kroner. Bankens innskudd utgjør 94,2% av bankens utlån. 

 

 

Utlån til kunder 
Utlån bokført i bankens egne bøker var 2.428 millioner kroner etter 3. kvartal, en økning på 

52 millioner kroner fra samme tidspunkt i fjor. Næringslån utgjør 424 millioner kroner eller 

17% av de samlede utlånene. Per utgangen av 3. kvartal hadde banken en utlånsportefølje i 

EBK på 556 millioner kroner. Det er ikke gjort nedskrivninger hverken på spesifiserte utlån 

eller uspesifiserte grupper.  
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