ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER
1. kvartal 2017
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Nøkkeltall 1. kvartal

Alle banker

Sparebanker

Øvrige banker

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Netto renteinntekter

1,56 %

1,49 %

1,66 %

1,59 %

1,51 %

1,44 %

Kostnadsprosent eksklusive verdipapirer*

51,41 %

51,58 %

48,92 %

49,29 %

53,03 %

52,74 %

Tap på utlån i % av gj.snitt brutto utlån

0,15 %

0,28 %

0,16 %

0,21 %

0,13 %

0,32 %

Resultat etter skatt

0,89 %

0,73 %

0,99 %

0,76 %

0,85 %

0,72 %

Egenkapitalavkastning

9,50 %

8,38 %

8,98 %

7,59 %

9,84 %

8,78 %

Ren kjernekapitaldekning

18,17 %

15,68 %

17,45 %

16,08 %

18,52 %

15,52 %

Egenkapitalandel**

9,21 %

8,72 %

10,93 %

10,03 %

8,38 %

8,18 %

i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Vår analyse av alle norske banker inneholder tall fra 126 banker og baserer seg på innrapporterte tall fra bankene. Filialer av utenlandske banker er ikke medtatt. Der banker er del av et konsern er det kun
bankens regnskapstall som er med i analysen. Banker, som ikke er sparebanker, er i ny finansforetakslov definert som øvrige banker. Tabeller med utvalgte resultat- og balanseposter i millioner kroner, samt
utvalgte forholdstall følger som vedlegg til rapporten.
* Driftskostnader i % av driftsinntekter (eksklusive verdiendring verdipapirer) ** Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital

Oppsummering
• Samlet resultat etter skatt var 8,5 mrd. kroner, en økning på 1,8 mrd. kroner mot samme kvartal i fjor.
I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet 0,89 % mot 0,73 % i 1. kvartal 2016.
• Netto renteinntekter økte med 1,1 mrd. kr fra 1. kvartal 2016. Rentenetto utgjorde 1,56 % mot 1,49 % i fjor.
• Tap på utlån var 0,8 mrd. kroner, som er en reduksjon på 0,6 mrd. kroner fra samme kvartal i fjor.
Tapene utgjorde 0,15 % av brutto utlån, mot 0,28 % i 1. kvartal 2016.
• Soliditeten i bankene har fortsatt å styrke seg, egenkapitalandelen er 9,21 % mot 8,72 % pr. 1. kvartal 2016.
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Alle norske banker
Bankene hadde i 1. kvartal 2017 et resultat etter skatt på 8,5
milliarder kroner mot 6,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2016
(eksklusiv Nordea, se tekstboks til høyre). Dette er en økning på 1,8
milliarder kroner eller 27,6 prosent. Resultatet utgjorde 0,89 prosent
av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,73 prosent i samme
periode i fjor.
Bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital, men resultatene
har økt enda mer slik at egenkapitalavkastningen har bedret seg.
Bankenes egenkapitalavkastning er økt fra 8,38 prosent i 1. kvartal
2016 til 9,50 prosent i 1. kvartal 2017.

Resultat etter skatt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og
gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) er totalt
sett 1,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Nordea Bank Norge ASA ble filial 2. januar i år, og fra og med 1. kvartal 2017 er tallene for
banken ikke inkludert i våre tall. For tall i millioner kroner og endringer i prosent som er
kommentert i teksten, er tallene til Nordea for 1. kvartal 2016 trukket ut slik at tallene er
sammenlignbare.
Øvrige nøkkeltall for 1. kvartal 2016 er ikke omarbeidet. Tall i prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital for 1. kvartal 2016 er ikke vesentlig påvirket av tallene for Nordea.

Resultat etter skatt i % av gj.snittlig egenkapital
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Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Styrket netto renteinntekter
Netto renteinntekter i norske banker har økt med 1,1 milliarder
kroner eller 8,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2016.
Rentenettoen øker fra 1,49 prosent (netto renteinntekter i prosent
av gjennomsnittlig forvaltningskapital) til 1,56 prosent i 1. kvartal
2017. Nedgangen i bankenes renteinntekter de siste årene er nå
snudd til en økning på 1,0 milliard kroner eller 4,4 prosent fra
samme periode i fjor. Finansieringskostnadene er tilnærmet stabile
sammenlignet med fjoråret, med en nedgang på 0,1 milliarder
kroner eller 1,8 prosent.

Stabil kostnadseffektivitet
Kostnadsprosenten har gått litt ned til 51,41 prosent mot 51,58
prosent i samme periode i fjor.

Reduserte tap og økt mislighold

Egenkapitalandel i % av forvaltningskapital

Bankene har halvert tapene sammenlignet med 1. kvartal 2016. I 1.
kvartal 2017 utgjør tap på utlån 0,15 prosent av gjennomsnittlig
brutto utlån mot 0,28 prosent i samme periode i fjor. Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement har imidlertid økt vesentlig det
siste året. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 2,06 prosent av
brutto utlån i 1. kvartal 2017, mot 1,53 prosent i samme periode i
fjor.

Styrket soliditet
Bankene fortsetter å styrke soliditeten. Egenkapitalandel i prosent
av forvaltningskapital økte fra 8,72 prosent pr. 1. kvartal 2016 til
9,21 prosent. Siden utgangen av 2008 har egenkapitalandelen økt
med nærmere 4 prosentpoeng. Ren kjernekapital har økt fra 15,68
prosent til 18,17 prosent pr. 1. kvartal 2017.
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Sparebanker
Sparebankene har et samlet resultat for 1. kvartal 2017 på 3,1
milliarder kroner. Dette er en økning mot samme periode i 2016 på
0,8 milliarder kroner eller 35,6 prosent. Egenkapitalavkastningen
etter skatt endte på 8,98 prosent mot 7,59 prosent i 1. kvartal 2016.
Sparebankene har i 1. kvartal 2017 økt andre driftsinntekter med 0,7
milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hovedårsaken til økningen er at kursfall på verdipapirer i fjor er
snudd til gevinst i år.

Netto renteinntekter
Netto renteinntekter har økt med 0,5 milliarder kroner, som i
hovedsak kan tilskrives reduserte finansieringskostnader. I prosent
av gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen økt med
0,07 prosentpoeng til 1,66 prosent.

Bedret kostnadseffektivitet
Det er en fortsatt bedring i kostnadsprosenten fra 49,29 prosent i
fjor til 48,92 prosent i år.

Marginale endringer i tap og mislighold
Sparebankene reduserte tapene noe fra 0,5 milliarder kroner i 1.
kvartal 2016 til 0,4 milliarder kroner i samme periode i år. I prosent
av gjennomsnittlig brutto utlån utgjør dette 0,16 prosent, mot 0,21
prosent i fjor. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte
engasjementer er om lag uendret fra fjoråret. Som følge av høy
utlånsvekst hos sparebankene blir det en reduksjon som andel av
brutto utlån, fra 1,32 prosent i fjor til 1,24 prosent pr. 1. kvartal
2017.

Styrket soliditet
Sparebankene er solide og har økt sin soliditet ytterligere.
Egenkapitalandelen har økt fra 10,03 prosent pr. 1. kvartal i fjor til
10,93 prosent pr. 31. mars 2017. Ren kjernekapitaldekning har for
samme periode økt fra 16,08 prosent til 17,45 prosent.

Vår analyse av sparebanker inneholder tall fra 102 banker.
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Øvrige banker
Øvrige banker (tidligere forretningsbanker) har samlet sett forbedret
resultatet med 1,0 milliard kroner til totalt 5,4 milliarder kroner,
tilsvarende en økning på 23,3 prosent. Disse tallene er eksklusive
Nordea, se tekstboks til høyre.

Reduserte tap og økt mislighold

Egenkapitalavkastningen etter skatt er økt fra 8,78 prosent i fjor til
9,84 prosent i år. Egenkapitalavkastningen for 1. kvartal 2016 ville
vært om lag 0,26 prosentpoeng høyere uten tall for Nordea.

Tap på utlån faller kraftig sammenlignet med fjoråret. Utlånstapene
utgjorde 0,13 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i 1. kvartal
2017 mot 0,32 prosent i samme periode i fjor. Misligholdte og
tapsutsatte engasjement har derimot økt kraftig mot samme
periode i fjor og utgjorde 2,82 prosent pr. 31. mars 2017 mot 1,67
prosent på samme tid i fjor.

Økte netto renteinntekter

Styrket soliditet

Netto renteinntekter bidrar positivt til resultatet med en økning på
0,7 milliarder kroner eller 7,5 prosent. Rentenetto i prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital endte på 1,51 prosent, som
tilsvarer en økning på 0,07 prosentpoeng sammenlignet med samme
periode i fjor. Økningen skyldes bedring i renteinntektene med 7,0
prosent, mens fallet i finansieringskostnader de siste årene nå er
snudd til en økning på 5,9 prosent.

Øvrige banker har ytterligere styrket sin soliditet det siste året.
Egenkapitalandelen endte på 8,38 prosent mot 8,18 prosent pr. 1.
kvartal 2016 og ren kjernekapital endte på 18,52 prosent mot 15,52
prosent i fjor.

Redusert kostnadseffektivitet
Øvrige banker fortsetter å øke driftskostnadene som prosent av
driftsinntekter eksklusive verdiendringer for verdipapirer.
Kostnadsprosenten øker fra 52,74 prosent i fjor til 53,03 prosent i år.

Vår analyse av øvrige banker inneholder tall fra 24 banker (inklusive DNB).
Nordea Bank Norge ASA ble filial 2. januar i år, og fra og med 1. kvartal 2017 er tallene for
banken ikke inkludert i våre tall. For tall i millioner kroner og endringer i prosent som er
kommentert i teksten, er tallene til Nordea for 1. kvartal 2016 trukket ut slik at tallene er
sammenlignbare.
Øvrige nøkkeltall for 1. kvartal 2016 er ikke omarbeidet. Tall i prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital for 1. kvartal 2016 er ikke vesentlig påvirket av tallene for Nordea.
Ytterligere informasjon om analysen samt forklaring til ulike nøkkeltall finnes i vedlegg til
dokumentet.
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Vedlegg:
ØKONOMISK UTVIKLING I
NORSKE BANKER

Tabeller med nærmere spesifikasjoner av resultat og balansetall i kroner, samt
utvalgte forholdstall for:

1. Alle norske banker
2. Sparebanker
3. Øvrige banker

Tallene er hentet fra Bankenes sikringsfonds
database og baserer seg på offentlig tilgjengelige
data. Der banken er del av et konsern er det kun
bankens tall som er inkludert.

Om Bankenes sikringsfond
Bankenes sikringsfond garanterer for innskudd i norske banker.
Bankenes sikringsfond er hovedsakelig regulert av
finansforetaksloven kapittel 19 og ble etablert 1. juli 2004 etter en
sammenslåing av Forretningsbankenes sikringsfond og
Sparebankenes sikringsfond. Ulike sikringsordninger for innskudd
har eksistert i Norge siden 1921.
Alle banker med norsk bankkonsesjon er pliktige medlemmer av
Bankenes sikringsfond. Filialer av utenlandske banker kan søke om
frivillig medlemskap. For ytterligere informasjon om oss, garantien
og våre medlemsbanker, se www.bankenessikringsfond.no
www.bankenessikringsfond.no,
firmapost@sikringsfondet.no,
+47 23 28 42 42
Hansteens gate 2
Postboks 2579
0202 Oslo
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Vedlegg 1: Alle norske banker
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Vedlegg 2: Sparebanker
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Vedlegg 3: Øvrige banker
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