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Resultatutviklingen i 3.kvartal
og hittil i år

SR-Bank konsernet oppnådde i 3.kvartal
et resultat på 95 mill kr., sammenlignet
med 1. og 2.kvartal på henholdsvis 97
og 81 millioner kroner. Det er i
kvartalet avsatt 7,5 mill kr., totalt 13
mill kr. hittil i år, i forbindelsen med
lanseringen av 4Bank. Resultatet hittil i
år viser et overskudd før skatt på 273
mill kr. mot 278 mill kr. for tilsvarende
periode i fjor. Skattekostnaden er
beregnet til 67 mill.

Konsernets resultat gir en egen-
kapitalavkastning på 19,4%

Generelt
Regionens næringsliv opplever vekst og
stor aktivitet. Resultatutviklingen i de
fleste bransjene er god og høy
kapasitetsutnyttelse øker investeringene.
Dette gjelder spesiellt servicenæringen
til oljeindustrien der både nye
feltutbygginger og vedlikeholdsprogram
gir god tilgang på kontrakter på kort og
lang sikt. Krav til kostnadseffektivitet
mht. til både utbygging og drift gir
kontinuerlig krav til omstilling og
videreutvikling som setter krav til både
kompetanse og kapital. Den lokale
industri har en varierende, men
tilfredsstillende utvikling.
Investeringene i nærings- eiendommer
øker. Boligbyggingen er begrenset
grunnet liten tomtetilgang, mens
boligomsetningen øker i volum og
verdi.

Styret i Sparebankgruppen A/S
godkjente 10.september avtalen med
NOVIT vedrørende felles driftsentral.
Avtalen reduserer de årlige
driftskostnadene for SR-Bank med 17
mill kr. Avtalen er inngått for 3 år.
Besparelsene vil først komme etter
konverteringen som vil skje i 3.kvartal
neste år. Sparebankgruppen AS har
gjennom kjøps- og opsjonsavtaler fått
hånd om 100 % av aksjene i David AS.
Norges Bank og Kredittilsynet støtter
Samspars søknad om konsesjon til å
inngå som det 5.medlem i
Sparebankgruppen AS. Endelig
godkjennelse ventes i 4.kvartal.

Økt rentemargin
Netto renteinntekter for årets første 9 mnd
ble 493 mill kr.  I forhold til gjennomsnittlig
forvaltningskapital utgjorde dette 3,12%
sammenlignet med fjoråret på 3,49%. For
kvartalet ble rentemarginen 3,17%, dvs. en
forbedring sammenlignet med marginen for
1. og 2.  kvartal 1996 som var på
henholdsvis 3,10% og 3,09%. Forbedringen
som er oppnådd til tross for en reduksjon i
rentedifferansen, skyldes i hovedsak redusert
fundingkost. Fremover forventes imidlertid
en fortsatt reduksjon i rentemarginen som
følge av
vedvarende prispress, både på utlåns- og
innskuddsprodukter.

SR-Bank konsernet har i perioden endret
regnskapsføringen av transaksjons-
kostnader. Kostnadene er direkte henførbare
til provisjonsinntekter og føres nå  som en
motpost under provisjonskostnader.
Den positive utviklingen i andre
driftsinntekter fortsetter og viser en økning i
forhold til samme periode ifjor med 12 mill
kr. til 166 mill kr. Dette er 25% av totale
inntekter , eller 1,05% av forvaltnings-
kapitalen. For samme periode ifjor var
forholdtallene henholdsvis 23% og 1,05%.
Netto provisjonsinntekter
(provisjonsinntekter -provisjonskostnader)
utgjorde ved utgangen av september 106 mill
kr., en økning på 9 mill kr. i forhold til
3.kvartal 1995. Kursgevinster og andre
inntekter er økt med over 5 mill kr.,
hovedsakelig som følge av gevinst ved salg
av 2 eiendommer. Mottatt utbytte er redusert
med 2 mill kr. som følge av lavere
beholdning av grunnfondsbevis i andre
sparebanker. Urealiserte kursgevinster på
aksje-, grunnfondsbevis- og
obligasjonsporteføljen var ved utgangen av
september på 16,6 mill. kroner.

Driftskostnadene
Utviklingen i de totale driftskostnadene
reflekterer SR-BANKs omstilling til
næringens fremtidige struktur og
inntektsnivå. Driftskostnadene ved utgangen
av september utgjorde 412 mill kr., som målt
i forhold til forvaltningskapitalen er 2,61 %,
sammenlignet med 2,48% i 1995. Det er
hittil i år avsatt 20 mill kr. til
omstillingstiltak og 13 mill kr.  i forbindelse
med etablering og lansering av 4Bank. I
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tillegg er det i kvartalet foretatt
nedskrivning av bygg med 6 mill.
Kostnadene ved den underliggende
driften av banken viser dermed en
kostnadsprosent på 2,36%
sammenlignet med fjoråret på 2,48.
Omstillingsprosjektet som først neste år
gir full  effekt, er beregnet å redusere
kostnadene i inneværende år med ca. 5
mill kr.

Netto inngang på tap
Mislighold over 30 dager er i løpet av
kvartalet redusert med 63 mill. kr.til
629 mill kr. Reduksjonen skyldes i
hovedsak reduksjon i nullstilte lån. Den
spesifiserte tapsavsetningen på den
misligholdte porteføljen er redusert med
15 mill kr. til 249 mill. kr. som gir en
avsetningsgrad på 40%. I tillegg er den
spesifiserte tapsavsetningen på ikke
misligholdte engasjementer redusert
med 1 mill kr. til 121 mill kr.
Netto tap ved utgangen av kvartalet ble
en inngang på 15 mill kr., sammenlignet
med netto tap på 30 mill kr. i 1995.
Brutto tap utgjorde 50 mill kr., hvorav
38 mill. kroner er relatert til
næringslivsengasjementer.

Gevinsten på finansielle anleggsmidler
kommer fra salg av eierandeler i
eiendom og verdijustering av tidligere
nedskrevne anleggsaksjer.

Balansen
Konsernets balanse økte med  1,9 mrd.
kroner til 22 mrd kr. i årets første 9
måneder. Økningen hittil i år utgjør
9,3%, mens veksten siste tolv måneder
er på 8,5%.

Hittil i år har brutto utlån økt med 8%
til 19,9 mrd kr. 12 månedersveksten er
på 7,9%. Utlånsmassen fordeler seg med
37% på næring og 63% på
privatmarkedet.  Kundeinnskudd var ved
utgangen av september 13,7 mrd.kr. som
gir en reduksjon sammenligenet med
fjoråret på 2%.
For privat markedet er økningen i utlån
og innskudd siste 12 måneder på
henholdsvis 10% og 4,7%.

Kapitaldekningen
Egenkapitaldekningen for konsernet var
ved utgangen av 3. kvartal 11,3%
eksklusiv overskuddet hittil i år, og
11,6% for banken.

Datterselskapene
Inntjeningen i datterselskapene hittil i år har
vært tilfredstillende. Resultatet for
Westbroker Finans A/S ble 25,7 mill kr., det
samme som fjoråret. Økt volum har
kompenert for lavere marginer. Resultatet
for SR-Eiendom A/S ved utgangen av
kvartalet var et overskudd på 7,4 mill kr.
SR-Eiendom A/S har omsatt flere
eiendommer i 1996 sammenlignet med
fjoråret og etablering av flere nye aktører
øker konkurransen. Til tross for dette er
resultatet opprettholdt på samme nivå som
fjoråret. SR-Banks eierandel i SR-Fonds er
47,7% og bankens andel av resultatet på 0,6
mill kr. er ført under andre inntekter. Samlet
overskudd fra datterselskapene hittil i år er
på 36 mill kr.

Bankens grunnfondsbevis
Kursen på bankens grunnfondsbevis har i
perioden vært stabil og likviditeten har vært
god. Antall grunnfondbeviseiere er fra
årsskiftet økt med 1080 til 3294. Ved
utgangen av kvartalet var utenlandsandelen
9%. Andel eiere bosatt i Rogaland var 33%.
De 20 største eierne utgjorde 48 %:

1. Arendal Fossekompani 620.800 8,3%
2. Fidelity-fondene 602.667 8,1%
3. Folketrygdfondet 366.600 4,9%
4. Hafslund Invest 296.200 4,0%
5. Tveteraas Eiendomsselskap A/S 261.867 3,5%
6. Sparebanken Vest 205.000 2,8%
7. Clipper A/S 160.000 2,2%
8. Sparebanken Midt-Norge 125.000 1,7%
9. T.S. Eiendom 105.000 1,4%
10.Bergesen D.Y. A/S 103.934 1,4%
11.Petter G. Sundt A/S 100.000 1,3%
12.Postbanken   96.850 1,3%
13.Norgeskreditt A/S   85.000 1,1%
14. Avansefondene   76.000 1,0%
15.The Royal Bank of Scotland 65.000 0,9%
16.Arne B. Corneliussen Invest 63.000 0,8%
17.Skibs A/S Solvang   60.000 0,8%
18.Audley A/S   55.000 0,7%
19.Sparebanken Nord-Norge 55.000 0,7%
20.Røwde & Co. A/S   53.800 0,7%

 3.556.718 47,8%

Utsiktene fremover
Styret forventer en tilfredsstillende
resultatutvikling resten av året.

Stavanger, 31.oktober 1996

Styret i Sparebanken Rogaland
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