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Resultatregnskap
Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital)
Etter første halvår 2014 har Vang Sparebank et resultat før tap og skatt på 2,4 mill.(0,90 %)
mot et resultat året før på 2,8 mill. (1,05 %). Hovedkildene til nedgangen i resultatet hittil i år,
kommer vesentlig fra nedgang i netto renteinntekter.
Rentenetto
Rentenettoen ved halvårsskifte er kr. 5,1 mill. (1,92 %), mot 5,6 mill. (2,15 %). Rentemargin
har sunket betydelig fra forrige kvartal, og har sammenheng med økning i bankens innskudd
og lave markedsrenter. Det lave rentenivå generelt, bidrar til svekket avkastning på
overskuddslikviditeten og obligasjonsporteføljen.
Driftsinntekter
Netto andre driftsinntekter hittil i år utgjør i overkant av 2,6 mill. (0,99 %) mot nær 2,5 mill.
(0,97 %) året før. Det har vært en økning i provisjonsinntekter fra forsikringsprodukter, så
langt er den samlede økningen i underkant av 0,2 mill. sammenlignet med året før.
Aksjeutbytte er på nivå med samme periode i fjor. Den samlede resultatnedgangen hittil i år
fra rentenettoen, utgjør i underkant av 0,5 mill. Differansen til fjoråret har sammenheng med
tilbakeføring av tidligere tapsavsatt hvor en del kom på renteinntekter.
Driftskostnader
De totale driftskostnader hittil i år utgjør 5,4 mill. (2,01 %) mot i underkant av 5,4 mill. (2,07
%) forrige år. Banken har siste halvår hatt 8,5 årsverk. Kostnadene er på linje med samme
periode i fjor, til tross for vesentlig økte IT-kostnader. Generelt noe fallende lønnskostnader,
etter en liten reduksjon i årsverk (0,5). Sammenholdt mot årets budsjett, er kostnadene så
langt i år betydelig lavere, tilsvarende 0,5 mill. De samlede driftskostnader hittil i år beregnet
av totale driftsinntekter, utgjør 69,2 % mot 66,3 % andel året før.
Tap på utlån
Banken har hittil i år ikke foretatt endringer i de gruppevise nedskrivninger, beregnet ut fra
risikoklassifiseringen i utlånsporteføljen. Tilbakebetaling av tidligere nedskrevne
engasjementer, utgjør hittil i overkant av 0,2 mill. Endringer i de individuelle tapsavsetninger
utgjør 1,1 mill., hvorav 0,9 mill. er konstatert som tap mot tidligere nedskrivninger. Det
foretas en fortløpende vurdering av risikoutsatte engasjementer for på et tidligst mulig
stadium kunne avdekke en fremtidig tapsrisiko. Banken har etablerte gode
kreditthåndteringsrutiner og oppfølgingsrutiner, og basert på disse samt gode
lokalkunnskaper, vurderer styret risikoen for nye tap som lav til moderat. Tapsavsetninger på
enkeltengasjementer og grupper av utlån utgjør ved halvårsskifte 0,88 % av brutto utlån mot
0,94 % året før.
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Balanse
Forvaltningskapitalen ved halvårsskifte utgjør 575 mill. mot 550 mill. året før. Det er en
økning på 4,4 %. Tilsvarende året før var økningen 6,3 %. Gjennomsnittlig
forvaltningskapital hittil er på 541 mill.
Utlån
Brutto utlån ved halvårsskiftet er 442 mill., mot 429 mill. året før. Økningen de siste 12
måneder utgjør nær 3,0 %. Forrige året hadde vi en oppgang på 9,0 %. Utlån til personkunder
har økt med 5,6 %, mens utlån til næringskunder har hatt en nedgang på 3,4 % siste året.
Nedgangen mot næringskunder skyldes i hovedsak tidligere tapsavsatte engasjementer som er
avsluttet. Andelen av utlån til personskundemarkedet (eksklusiv lån i Eika BoligKreditt)
utgjør 73,0 %, året før var andelen 71,2 %. Renteavkastning på utlån hittil i år er 4,55 % mot
4,94 % året før. Utlånsportefølje formidlet til Eika BoligKreditt er nå på 57,3 mill, på samme
tid i fjor var porteføljen på 59,6 mill. Det samlede garantiansvaret til EBK pr. 30.06.14 utgjør
5,6 mill.
Innskudd
Innskudd fra kunder er 484 mill. mot 463 mill. forrige år. Økning siste året utgjør 4,5 %. Året
før var økning 5,5 %. Andelen av innskudd fra personkundemarkedet utgjør 59,3 % og fra
offentlig sektor 17,1 %. Tilsvarende året før, var andelen henholdsvis 60,0 % og 16,4 %.
Renteavkastningen hittil i år utgjør 2,38 % mot 2,40 % året før.
Verdipapirer
Vang Sparebank har ved halvårsskiftet en beholdning av obligasjoner på 28,1 mill. mot 28,1
mill. på samme tid i fjor. Banken har investeringsprioriteringen i verdipapirer til i første rekke
kun å gjelde obligasjoner med fortrinnsrett etter hvert som øvrige obligasjoner innløses.
Omløpsbeholdningen utgjør 20,0 mill. Avkastingen på obligasjonsbeholdningen utgjør nå
2,38 % mot 2,57 % året før. Bankens beholdning av aksjer og egenkapitalbevis samt
eierinteresser i tilknyttede selskap, har netto gått ned fra 9,5 mill. i fjor til 9,1 mill i år.
Plasseringene er kun anleggsrelaterte, og banken har ingen aktivitet i omsetning av omløpseller handelsportefølje.
Likviditet
Likviditetsoverskuddet har vært relativt høyt det senere året, og utlånsveksten har fult ut vært
dekket av løpende kundeinnskudd og avlastning mot EBK. I tilfelle et eventuelt kortsiktig
likviditetsbehov, dekkes det fortsatt via kredittavtale med oppgjørsbank. Banken har en
overordnet målsetting om vekst fortrinnsvis med økning i ordinære kundeinnskudd.
Innskuddsdekningen (innskudd i prosent av brutto utlån) ved halvårsskiftet er 109,3 % mot
107,8 % året før.
Likviditet i % av kundeinnskudd utgjør 18,8 % mot 16,5 % året før. Erfaringsmessig har
bankens innskuddsmasse hatt en suksessiv økning som har vært relativt nær sammenfallende
med utlånsveksten. Styret anser bankens likviditetssituasjon som betryggende. Avkastningen
hittil i år utgjør 1,13 % mot tilsvarende 2,08 % forrige år. Banken har tatt i bruk konto i
Norges Bank hvor en del av likviditeten er plassert.
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Egenkapital/Kapitaldekning
Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved halvårsskiftet kommet opp i 79,9 mill. eller 14,0 % av
forvaltingskapitalen. For samme periode i fjor utgjorde egenkapitalen inkl. akkumulert
resultat 77,9 mill. eller 13,9 % andel. Bankens kapitaldekning ved halvårsskiftet er 24,22 %
mot 21,09 % ved samme tid i fjor.
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Noter
1. Tap på utlån

2. Nedskrivninger på utlån og garantier

3.

Misligholdte engasjement
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Kvartalsregnskapet er ikke revidert.
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