Økt lønnsomhet i BN Bank
BNB: Rapport for 1. kvartal 2017.
2. mai 2017:
BN Bank-konsernet oppnådde per 31. mars 2017 et resultat etter skatt på 89 millioner kroner
(60 millioner kroner). Det ga en annualisert egenkapitalavkastning på 10,3 prosent (6,8
prosent). En bedre rentenetto, positive verdiendringer, inntektsføring under tap samt
reversering av tidligere kostnadsavsetning er hovedforklaringen til resultatforbedringen.
- Vi forbedrer resultatet vårt kraftig fra samme periode i fjor, og er godt fornøyd med
kvartalet, sier sjef for BN Bank, Gunnar Hovland.
De siste 12 månedene har BN Bank økt utlånsvolumet i personmarkedet med 2,4 milliarder
kroner, tilsvarende 11,6 prosent.
- Både i 2015 og 2016 var vi blant vekstvinnerne på boliglån i Norge, og vi fortsetter å vokse i
personmarked også i 2017 selv om konkurransen om kundene er knallhard. Vi har store deler
av kundene våre i Oslo og på Østlandet, og merker at det er litt kjøligere i boligmarkedet i
hovedstaden om dagen, sier Hovland.
Utlånsvolumet i bedriftmarkedsporteføljen (BM-porteføljen) er som følge av tidligere
beslutning om å avvikle denne porteføljen redusert med 9,6 milliarder kroner, tilsvarende 40
prosent de siste 12 månedene. Bankens styre besluttet i 1. kvartal 2017 å endre BM-strategien.
Deler av porteføljen vil fortsatt bygges aktivt ned, mens en stor del av porteføljen skal bevares
og videreutvikles. Samtidig skal samarbeidet med BN Banks nye eiendomsmegler, BN Bolig,
optimaliseres og BN Bank vil øke eksponeringen mot byggelån og boligeiendomsprosjekter.
- BN Bolig er igang med flere nyboligprosjekter i Oslo og Akershus, og vil i mai også gå ut i
markedet med de første bruktboligene. Vi har store ambisjoner og forventninger til hva BN
Bolig kan få til for våre kunder, både på brukt- og nyboligsiden, sier Hovland.
Driftskostnader i BN Bank utgjorde i 1. kvartal 55 millioner kroner (53 millioner kroner).
Dette ga en kostnadsprosent på 37 prosent (37 prosent).
- BN Bank skal være blant landets aller mest kostnadseffektive banker. Vi har ambisjoner om
vekst, og skal også fremover lede an i den digitale utviklingen slik at vi klarer å vokse uten å
øke kostnadene. I 1. kvartal tok vi i bruk chatteroboten «Ida». I tillegg har låneroboten
«Robbie» vært aktiv i snart to år. I disse dager leter vi etter en egen robottrener for å gjøre
robottjenestene våre enda bedre, sier BN Bank-sjef Gunnar Hovland.
Tap på utlån utgjorde en inntektsføring på 21 millioner kroner hvorav inntektsføring på 22
millioner kroner er knyttet til ett BM-engasjement. (kostnadsføring på 10 millioner kroner)
Misligholdet er fortsatt svært lavt blant BN Bankes kunder, og utgjorde per utgangen av 1.
kvartal 2017 0,66 prosent (1,66 prosent) av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen. I
forvaltet portefølje (inkl. overført volum til SpareBank 1 Næringskreditt AS og SpareBank 1
Boligkreditt AS) er misligholdet 0,37 prosent (0,89 prosent).

Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var hhv 29,7, 24,3 og 21,6
prosent per 31. mars 2017 mot henholdsvis 24,2, 20,1 og 18,1 prosent per 31. mars 2016.
Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.
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