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Delårsrapport 1. kvartal 2018. 
 

Rekneskapsprinsipp. 

Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i 

rekneskapen for 2017. Delårsrekneskap er ikkje 

revidert. 

Tal i parentes er for eit år tilbake. 

 

Forvaltningskapitalen 

Forvaltningskapitalen er per 31.03.18 på 3.073 

mill. kroner (3.020). Det er ein auke på  

1,8 %.  

Det har vore ein reduksjon på 15 mill. kroner og  

-0,5 % frå 31.12.17. 

 

Utlån 

Brutto utlån er 2.509 mill. kroner (2.495), det 

er ein auke  på 0,6 %. 

Det har vore ein reduksjon på 34 mill. kroner og  

-1,3 % frå 31.12.17. 

 

Inkludert utlån formidla via Eika Boligkreditt er 

brutto utlån 3.091 mill. kroner (3.021), ein auke 

på 2,3 % 

BM er ved utgangen av kvartalet 29 % (29 %). 

 

Innskot 

Innskot frå kundar er 1.872 mill. kroner 

(1.768), ein auke på 5,9 %,  og utgjer 74,6 

(70,9) av brutto utlån. Det har vore ein auke på 

100 mill. kroner og 5,6 % frå 31.12.17. 

 

Resultat før skatt. 

Resultat av ordinær drift før skatt syner per 

31.03.18 eit overskot på 6,2 mill. kroner (6,0). I 

prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital 

(GFK) er resultatet 0,81 % (0,81). 

 

Rentenetto 

Rentenettoen er på 11,2 mill. kroner (10,5), og 

utgjer 1,48 % (1,41) av GFK. 

 

Sum driftsinntekter 

Sum driftsinntekter er 14,4 mill. kroner (13,7). 

Prosentuelt utgjer dette 1,89 % mot (1,84) %  

 

av GFK. Av dette utgjer provisjonsinntekter frå 

Eika Boligkreditt 1,0 mill. kroner.  

 

Sum driftskostnader 

Sum driftskostnader, er på 7,5 mill. kroner (7,6) 

og utgjer 0,99 % (1,02) av GFK.  Av dette er 

løn og administrasjonskostnader 6,5 mill. kroner 

(6,3), og utgjer 0,85% (0,85).  

Kostnader i % av inntekter eks. vinst/tap 

verdipapir er på 51,7 % (56,6). 

 

Tap utlån og garantiar 

Banken har per 31.03.18 ført 0,706 mill. som 

tap på utlån (0,053) 

Vi har tatt gjennomgang og vurdert individuelle 

og gruppevise nedskrivingar.   

Viser elles til noten. 

 

Kapitaldekning 

Banken har ein ansvarleg kapital på 319 mill. og 

dette gir ei kapitaldekning på 20,3 %, 

kjernekapitaldekning er 20,3 % og rein 

kjernekapital er 17,2 %. Årets overskot er ikkje 

lagt til i banken sin ansvarlege kapital. 

Banken er dermed innanfor dei kommande 

krava i kapitaldekningsdirektivet  frå EU (CRD 

IV) 

 

Likviditet 

Likviditeten er vurdert som tilfredsstillande, og 

forfallsstrukturen på innlåna er god.  

Det er innløyst obligasjonslån med 110 mill. 

kroner i Q1. 

Banken sin LCR er ved utgangen av kvartalet  

er 343%. 

 

Utsiktene for året 

Rentenetto har vore stabil og noko aukande 

målt mot GFK, og bankdrifta er stabil. Styret 

forventar ein moderat vekst i året, og banken 

har som mål å holde dagens innskuddsdekning. 

Likviditeten blir vurdert ved forfall på 

obligasjonslåna.  

 

 

Hjelmeland den 31. mars 2018/ 26. april 2018. 

 



 



 


