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 Kvinesdal, den 1. februar 2017 

 

 - Kvinesdal Sparebank – gode resultater og over 900 nye kunder 
ville bruke BANKEN i 2016 
 

Kvinesdal Sparebank oppnådde sine hovedmål for 2016, god resultatforbedring, styrket soliditet og 

en økning i kundemassen blant privatkunder som er godt innenfor våre forventninger. Og ikke minst 

våre kunder er fortsatt veldig tilfreds med BANKEN og vår kundeservice. 

På samme måte som foregående år har 2016 vært preget av stor konkurranse, men BANKEN har 

allikevel klart å øke sin sterke posisjon i lokalmarkedet.  

Banken har klart og utnytte de nye teknologiske løsninger som har kommet, og som vil prege 

bankene fremover, men i tillegg klart og opprettholde de nære relasjonene til våre kunder som er 

svært viktig for en lokalbank.  

Over 900 nye kunder har valgt og bruke Kvinesdal Sparebank i 2016, og spesielt hyggelig er det at vi 

har hatt en betydelig kundevekst i Sirdal, samtidig som vi øker jevnt og trutt ved våre salgskontorer 

både i Lyngdal og Kristiansand, og holder vår sterke posisjon ved hjemstedet i Kvinesdal. 

Med et resultat etter skatt på 26,5 mill kr, som er en forbedring på 8,2 mill kroner (45 %) fra 

rekordåret 2015, viser en god og stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet og bekrefter bankens 

solide posisjon. Bankens kjernekapital utgjør ved årsskifte 17,3 % og kapitaldekningen 19,6 % som er 

en forbedring fra henholdsvis 16,5 % og 18,6 %.  

Av resultatet utgjør gevinst ved salg av aksjer i Visa 1,7 mill kr 

Når kundenes tilbakemelding også viser at de er svært tilfreds med de tjenester BANKEN tilbyr og 

den kundeservice de oppnår ved sitt kundeforhold må vi være godt fornøyd med resultatet for 2016.  

En velfungerende bank er svært viktig, og BANKEN har gjennom snart 150 år hatt en sentral rolle i 

utvikling og modernisering av lokalsamfunnet. Det er viktig for banken at det gror rundt oss, og vi ser 

stor verdi i alt som kan bidra til å styrke lokalsamfunnet.  Kvinesdal sparebank har i 2016 bidratt med 

sponsorstøtte, nærmiljøtiltak og gaver for ca 2,5 mill kroner. 

BANKEN økte sin privatmarkedsportefølje med nesten 100 mill kr i 2016 og utlån til kunder utgjorde 

ved årsskiftet i overkant av 3,5 mrd kroner. Privatkunder utgjør i dag 81,2 % av kundemassen. 

 

Bankens rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 1,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, 

som er en økning fra 1,64 % året før. 
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Bankens forvaltningskapital utgjør ved utgangen av 2016 ca 2,9 mrd kroner. 

En betydelig del av bankens utlån skjer via Eika BoligKreditt og inkluderer vi dette ligger bankens 

forvaltningskapital på 3,9 mrd kr som er en økning fra 3,8 mrd kr i 2015   

Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskifte ca 2,1 mrd kroner, og resulterte i en innskuddsdekning på 

88,7 %. 

Som aksjonærer i Eika Gruppen formidler vi produkter gjennom selskapet som boligkreditt, debet- og 

kredittkort, skade- og livsforsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon, helseforsikring og 

aksjehandel, samt leasing og salgspantlån.   

 

Bankens provisjonsinntekter utgjorde 20,8 mill kr, som er en liten reduksjon fra året før og skyldes 

først og fremst lavere provisjon på vår forsikringsportefølje, som igjen har sin årsak i større 

forsikringsoppgjør etter uværet Synne. Sammen med en kostnad som ligger under banksnitt har dette 

resultert i et svært godt resultat for BANKEN.  

Styret vil derfor foreslå overfor generalsamlingen at det gis et utbytte til våre egenkapitalbeviseiere 

med kr 3,50 per egenkapitalbevis.  

På bakgrunn av bankens resultat i 2016 og den utvikling vi forventer oss fremover er BANKEN bedre 

rustet enn noensinne til å møte våre kunders forventninger og behov. 

 

Vi vil takke alle våre kunder som har benyttet seg av bankens tjenester og produkter. Gjennom våre 

verdier, nær, trygg og engasjert skal vi fortsette å utvikle banken og gi våre kunder den beste service 

og rådgiving. Det er da svært hyggelig at kundene er svært fornøyd med de tjenester de mottar fra 

oss og som gir grunnlag for felles utvikling av banken. 

 

Med vennlig hilsen 
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