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Innledning 

Fornebu Sparebank leverer et resultat etter skatt på 4,5 i 1. kvartal 2019. Til sammenligning 

var resultatet 5,7 i samme periode i fjor.  

 

Forvaltningen av overskuddslikviditet og likviditetsreserver gir mindre avkastning enn 

tidligere på grunn av tilpasning til kapitalkravene, men det forventes at dette bedrer seg noe 

utover i året grunnet ny avtale om forvaltning gjennom Eika Kapitalforvaltning.  

 

I tillegg ser vi en markant reduksjon i utlånsvolum mot kunder siden Q1 i fjor, noe som fører 

til reduserte renteinntekter for banken. Reduksjonen i utlånsvolum må sees i sammenheng 

med bankens nødvendige balansestyring de siste årene. Banken jobber nå aktivt for å øke 

utlånsvolumene igjen. 

 

Det er fremdeles et stort mersalgspotensial på eksisterende kundemasse, spesielt på fond og 

forsikring.  

 

Banken har fra Q2 2018 fått konsolidert pilar-2 krav fra Finanstilsynet på 15,1 %. Regnskapet 

viser et konsolidert kapitalnivå i Q1 på 17,8 %. 

 

 

Resultat hittil 

Netto rente og kredittprovisjonsinntekter hittil er ned fra 16,5 til 15,8. Andre driftsinntekter 

uforandret fra for ett år siden. Totale driftskostnader er litt opp fra 9,8 til 10,0. Det utgjør 1,15 

% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 

 

På tapsiden er det utgiftsført 0,8, mens det på samme tidspunkt i fjor var tilbakeført 0,03. Det 

er et sterkt fokus på å holde tapene nede.  

 

Bankens driftsresultat før skatt er ned fra 7,6 til 6,0. Resultat etter skatt er på 4,5 mot 5,7 på 

samme tid i fjor. 

 

Kostnader i prosent av inntekter er 59,7 %, mot 57,3 % i samme periode i fjor.   

 

 

Balanse 

Bankens forvaltningskapital er 3.539, mot 3.410 på samme tidspunkt i fjor. Siden årsskiftet er 

forvaltningskapitalen økt med 126. 

 

Utlån bokført i bankens egne bøker er 2.248, en reduksjon på 296 i forhold til 1. kvartal 2018. 

Av dette er 502 utlån til bedriftsmarkedet. I tillegg har banken en utlånsportefølje i Eika 

Boligkreditt på 376. Bankens totale kundeutlån er 2.624. 

 



Innskudd fra kunder er 2.650, mot 2.559 på samme tid i fjor. Siden årsskiftet har det vært en 

økning i bankens innskudd på 91. Fluktuasjoner i kunders klientmidler gjør at 

innskuddsutviklingen vil svinge fra periode til periode. 

 

Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi 

med unntak av aksjene i Eika-Gruppen og Eika BoligKreditt som er bokført til kostpris. 

 

  

Risikoområder 

Kredittrisiko 

Det aller meste av bankens utlånsportefølje er sikret med pant i fast eiendom. Bolig utgjør en 

stor del av dette. Banken følger derfor utviklingen i boligprisene tett, Banken vurderer at 

kredittrisikoen ikke har økt i perioden.  

 

Det er ikke avsatt ytterligere midler for å møte tap i første kvartal. Den kontrollerte 

reduksjonen i utlånsporteføljen har redusert risikoen for tap på utlån i perioden. 

 

Renterisiko 

Både på utlån og innskudd har banken i all hovedsak flytende rente slik at renterisikoen er 

meget begrenset. 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditetssituasjonen følges opp kontinuerlig og vurderes fortløpende. Innskuddsdekningen 

er 118 %. Banken har i år ikke foretatt endringer i obligasjonsgjelden.  

 

Fornebubanken har en revolverende trekkfasilitet på 175 millioner kroner i DNB.  

 

Administrasjonen har kontinuerlig fokus på bankens innskuddsutvikling og 

likviditetssituasjon. Nøkkeltallene for likviditet har i hele perioden ligget godt over 

måltallene. 
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