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DELÅRSRAPPORT 
SPAREBANKEN NARVIK 

2. kvartal 2012  
 
 
Samme periode i 2011 i parentes. 

 
Resultatutvikling 
Sparebanken Narvik har et resultat av ordinær drift før 
skatt per 2. kvartal 2012 på 34,1 mill (38,9 mill). 
Regnskapet er ikke revidert.  
 
Den underliggende bankdrift viser før tap et resultat på 
33,6 mnok, noe som er en økning på 4,4 mnok 
sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. 
Forbedringen skyldes både økt rentenetto med 1,9 mnok 
og lavere kostnader på 2,5 mnok. 
 
Økte avsetninger til tap i 1. kvartal gjør at resultat fra 
bankdriften kun er 0,4 mnok høyere enn 1. halvår 2011. 
 
Bidrag fra bankens øvrige virksomhet utgjør 4,1 mnok, 
ned fra 9,4 mnok i 2011. Inntektene i 2012 består i 
hovedsak av verdiendringer på bankens 
obligasjonsportefølje. Reduksjonen i inntekt mot 2011 
skyldes frafall av utbytte fra bankens eierskap i Terra 
Gruppen samt at banken i 2011 solgte eiendom med 
gevinst på 1,8 mnok.  
 
 
Utlån 
Bankens samlede utlån (inkl. TBK) har økt med 91 mill 
eller 1,6 % siste 12 mnd. Samlede utlån utgjør per 2. 
kvartal 5.621 mill. Brutto utlån i balansen er 4.351 mill 
per 2. kvartal som er en økning på 43,5 mill siste 12 
mnd. 
 
Utviklingen innenfor både person- og bedriftsmarkedet 
viser økt aktivitet i 1. halvår. Veksten i samlende utlån 
for 1. halvår isolert utgjør 2,1 %, fordelt med 5,9 % i 
bedriftsmarkedet og 1,2 % i personmarkedet. Bankens 
portefølje av utlån formidlet gjennom Terra Boligkreditt 
utgjør 1.270 mill per 2. kvartal. 
 
 
Innskudd 
Banken har innskudd fra kunder på 3.086 mill per 2. 
kvartal.  Innskuddsvekst siste 12 mnd utgjør 0,5 %. 
 
Innsuddsdekning i forhold til brutto utlån utgjør 70,9 % 
(71,3 %). 
 
 
Rentenetto 
Bankens netto renteinntekter per 2. kvartal er 52,4 mill 
(50,4 mill). I prosent av forvaltningskapital har 
rentenetto økt fra 1,89 % til 1,96 % siste 12 mnd. 

 
 
Driftsinntekter 
Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 
utgjør 11,1 mill (11,2 mill). 
 
 
Verdipapirer 
Bankens obligasjons- og verdipapirportefølje består i 
hovedsak av investeringer i deponerbare verdipapirer, 
samt midlertidige likviditetsplasseringer.  
 
Samlet har porteføljen hatt en urealisert verdiøkning på 
3,5 mill (3,9 mill). Den finansielle uroen i deler av 2011 
medførte nedskrivninger for en del av porteføljen, noe 
som i stor grad ble hentet inn i 1. kvartal 2012.  
 
Banken har en lav risikoprofil i forvaltning av 
obligasjons- og verdipapirporteføljen. Markedsuroen 
våren 2012 har ikke hatt vesentlig effekt for bankens 
verdipapirportefølje. 
 
Porteføljen er bokført til markedskurs.  
 
Driftskostnader 
Totale driftskostnader utgjør 29,9 mill (31,4 mill).  
 
Samlet kostnadsprosent utgjør 46,7 %, ned fra 48,3 % 
tilsvarende periode i 2011. 
 
Tap og mislighold 
Mislighold per 2. kvartal er 32,7 mill og utgjør 0,75 % 
av brutto utlån (14,8 mill og 0,34 % av brutto utlån).  
 
Netto tap på utlån utgjør -3,7 mill (0,4 mill). Av tap er 
3,0 mill knyttet til økning i individuelle avsetninger. 
  
Tap på utlån i forhold til brutto utlån utgjør 0,08 % og er 
på et lavt nivå.  
 
Bankens tap i tidligere år har vært preget av nye 
nedskrivninger, men samtidig reversering av eldre 
tapsavsetninger etter hvert som engasjement 
friskmeldes. Nettoeffekten av dette har vært svært lave 
kreditt tap. Grunnlag for ytterligere tilbakeføringer er 
ikke tilstede per 30.06.2012. 
 
Egenkapital og soliditet 
Bankens kapitaldekning per 30.06.12 er 21,67 %, mens 
den ved årsskiftet var 21,57 %.  
 
Årets resultat blir først tillagt ansvarlig kapital ved 
årsskiftet. Ansvarlig kapital utgjør 628,1 mill.  



  

 

 
 
Forvaltningskapital 
Bankens forvaltningskapital er per 30.06.212 på 5.445 
mill. Det er en økning på 200,5 mill eller 3,8 % i forhold 
til årsskiftet. 
 
 

Utsiktene fremover 
 

Narvik er i ferd med å oppleve en sterk økonomisk 
utvikling, med store private og offentlige investeringer 
de nærmeste år. Økte investeringer vil gi ringvirkninger 
lokalt, noe som er positivt både for lokalt næringsliv og 
arbeidstakere. 
 
Det er i dag stor usikker knyttet til den økonomiske 
utviklingen hos flere av våre handelspartnere. Den 
finansielle uroen i Europa er den del av dette og synes 
ikke å ha bedret seg. Norsk økonomi er imidlertid 
relativt lite påvirket av dette så langt. Vår nasjonale 
økonomi er imidlertid sterkt knyttet opp mot eksport av 
råvarer som olje og gass. En forsterket negativ utvikling 
i Europa og verden for øvrig vil kunne representere en 
risiko for norsk økonomi. For Narvik er dette spesielt 

viktig ettersom en stor andel av de private investeringer 
de kommende år er rettet mot å øke kapasiteten som 
transitthavn for malm over Ofotbanen. 
 

Banken har hatt lav kredittetterspørsel innenfor 
personmarkedet siste 12 mnd. Veksten i boligmarkedet 
lokalt har vært svakere enn på landsbasis, noe som har 
påvirket bankens utlånsvekst. Veksten i utlån per 2. 
kvartal isolert tyder på økt aktivitet og etterspørsel i 
personmarkedet, både fra eksisterende og nye kunder.  
 
Innenfor bedriftsmarkedet har banken per tiden god 
aktivitet og det er investeringslyst i det lokale 
næringslivet.  
 
Banken fastholder sin strategi som en grunnleggende 
kundeorientert virksomhet der vi legger stort fokus på 
Sparebanken Narviks lokale profil. Banken arbeider 
kontinuerlig for å befeste bankens sterke posisjon og 
markedsandel i lokalmarkedet. 
 
Banken forventer et godt resultat for 2012. 
 
 
                                         .

 



  

 

Alle tall er oppgitt i hele 1.000 kroner

Resultatregnskap og balanse 2. kvartal 2012

RESULTATREGNSKAP 30.06.12 30.06.11 2. kva. 12 2. kva. 11 31.12.11

Renteinntekter 120.788 113.340 59.086 56.640 226.498

Rentekostnader -68.420 -62.912 -32.401 -31.467 -131.783

Rentenetto 52.368 50.428 26.685 25.173 94.716

Utbytte o.l. 532 3.678 531 3.625 3.699

Provisjonsinntekter banktj. 13.354 13.378 7.167 7.053 27.652

Provisjonskostn. banktj. -2.235 -2.213 -1.086 -1.052 -4.604

Netto kursgev./tap (oml.midl.) 3.522 3.896 -949 -1.812 3.271

Andre inntekter 40 1.846 20 1.776 1.938

Netto andre inntekter 15.213 20.584 5.682 9.589 31.955

Sum driftsinntekter 67.581 71.013 32.367 34.763 126.671

Lønn -11.404 -11.409 -5.827 -6.078 -22.288

Pensjoner -2.909 -2.551 -1.504 -1.284 -5.725

Sosiale kostnader -1.120 -895 -484 -430 -1.883

Administrasjonskostnader -7.446 -10.221 -4.094 -5.330 -20.866

Avskrivninger -943 -977 -509 -433 -1.832

Andre driftskostnader -6.076 -6.382 -3.229 -2.840 -11.134

Sum driftskostnader -29.898 -32.435 -15.647 -16.396 -63.728

Driftsresultat før tap 37.682 38.578 16.720 18.367 62.943

Tap på utlån og garantier -3.657 374 82 -691 -509

Nedskr. og gev./-tap verdipap. 83 0 0 0 0

Resultat før skatt 34.108 38.952 16.804 17.676 62.434

Skatt på ordinært resultat (beregnet) -10.233 -11.686 -5.041 -5.303 -19.316

Res. etter skatt 23.876 27.266 11.762 12.373 43.118

Ekstraordinære innteker 0 0 0 0 0

Resultat for perioden 23.876 27.266 11.762 12.373 43.118

BALANSE

EIENDELER: 30.06.12 30.06.11 31.12.11

Kont. og fordr. Norges Bank 61.180 22.757 64.747

Fordr. på kredittinstitusjoner 134.084 504.626 238.653

Brutto utlån til kunder 4.351.292 4.308.075 4.250.190

 - nedskrivninger individuelle  utlån -33.295 -33.202 -30.261

 - nedskrivninger grupper av utlån -25.466 -25.466 -25.466

Sert./obl. o.l. 825.529 480.297 636.372

Aksjer o.l. 93.479 80.594 79.397

Immaterielle eiendeler 5.504 6.609 5.504

Varige driftsmidler 11.955 12.719 11.944

Andre eiendeler 12.620 8.194 4.353

Forsk.bet. kostn. og opptj. inntekter 7.953 8.327 8.941

Sum eiendeler 5.444.834 5.373.529 5.244.375

GJELD OG EGENKAPITAL:

Gjeld til kredittinstitusjoner 5.290 56.235 51.392

Innskudd fra og gjeld til kunder 3.085.866 3.070.150 2.938.679

Gjeld stiftet v/utst. av verdipap. 1.628.157 1.469.911 1.533.570

Annen gjeld 6.205 70.602 57.760

Påløp. kostn. og ikke opptj.innt. 43.811 38.756 18.230

Avsetninger til forpl. og kostn. 14.466 16.063 7.582

Ansvarlig lånekapital 25.000 25.000 25.000

Egenkapital 612.162 599.544 612.162

Udisponert overskudd 23.876 27.266 0

Sum gjeld og egenkapital 5.444.834 5.373.529 5.244.375

Poster utenom balansen:

Betingede forpliktelser næring 64.516 73.953 80.849

Garantiansvar TBK 170.044 159.977 158.396

Terra Boligkreditt 1.269.674 1.222.009 1.256.323

 
 
          
 



  

 

 

 

Tap på utlån, garantier mv. 30.06.2012 2. Kvartal 1. Kvartal

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Periodens endring i individuelle nedskrivninger 3.034 -851 3.885

+ Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån

+ Konst. tap hvor det tidl. er foretatt ind. nedskr. 931 852 79

+ Konst. tap hvor det tidl. ikke er foretatt ind. nedskr. 6 6

- Inngang på tidl. konstaterte tap 313 88 225

= Periodens tapskostnader 3.658 -81 3.739

Mislighold/tapsutsatte lån 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Brutto misligholdte lån 32.694 14.779 6.697

Netto misligholdte lån 24.035 5.436 3.860

Brutto tapsutsatte lån 73.779 76.779 89.589

Netto tapsutsatte lån 49.143 52.920 62.165  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narvik, 30. juni 2012 
20. august 2012 

 
 

Styret i Sparebanken Narvik 
 
 
 
Eirik Frantzen Olaf Larsen Anette Søraas 
styreleder 
 
 
 
Lise Bang Ericsson Kurt-Jan Kvernmo Grete Berg Jenssen 
  
 
 
 Elling Berntsen  

 Adm. dir. 
  
 


