
 
 

Børsmelding 
 
BN Bank ASA: Rapport 1. kvartal 2016 

Kundetilstrømmingen til BN Bank fortsetter 
 
Lånesøknadene fortsetter å strømme inn til BN Bank, også etter rekordåret 2015. Banken ligger 
an til en annualisert boliglånsvekst på 11 prosent. 
 
BN Bank ble en av vekstvinnerne i det norske bankmarkedet i fjor, med en vekst i boliglån på 15 
prosent. Mye av økningen ble utløst av et attraktivt selvbetjeningskonsept og fire rentekutt gjennom 
året. 
I januar satte BN Bank ned renta for femte gang på et drøyt år – også denne gangen flere uker før 
Norges Bank kuttet styringsrenta. Tross den sterke veksten i 2015, og knallhard kamp om kundene, har 
lånesøknadene fortsatt å strømme inn i første kvartal, både fra personmarkedet og fra 
småbedriftsmarkedet. BN Bank hadde en annualisert  boliglånsvekst i første kvartal på 11 prosent. 
 
Ny vår 
- Det er moro å se hvor mange som har fått opp øynene for vårt konsept med lave renter over tid, 
gebyrfrihet og effektive selvbetjeningsløsninger på nett. Vi opplever en ny vår på personmarkedssiden, 
sier sjef for BN Bank, Gunnar Hovland. 
BN Bank avviklet i mars sitt eget fastrentetilbud, fordi den mente at kundene vil være mest tjent med å 
ha flytende rente med de makroøkonomiske utsiktene som er nå. 
- Historisk har fastrente viste seg å være et produkt som bankene har tjent mye penger på, ikke 
kundene. Når ni av ti sjeføkonomer tror på flere rentekutt, og utsiktene i verdensøkonomien er som de 
er, mener vi det beste for kundene er flytende rente, sier Hovland. 
 
Knallhard kamp 
Per 31. mars 2016 oppnådde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt på 60 millioner kroner (55 
millioner kroner første kvartal 2015). Høyere rentenetto og reduserte kostnader trekker opp resultatet, 
mens reduserte provisjonsinntekter trekker ned. Utbytte fra Sparebank 1 Boligkreditt på 11 millioner 
ble inntektsført i 1. kvartal 2015.  
- Det er små marginer og knallhard kamp om kundene. Vi jobber hele tiden med å effektivisere og 
automatisere våre interne prosesser slik at konsulentene våre kan bruke tiden sin på kundekontakt og 
kredittvurderinger. Roboten som hjelper oss med å sortere og prioritere lånesøknader er gull verdt både 
for kunder og banken. Behandlingstiden har gått kraftig ned etter at vi satte inn den, sier Hovland. 
 
Sterk kjernekapital 
Driftskostnader i 1. kvartal 2016 utgjorde 53 millioner kroner (58 millioner kroner). Dette ga en 
kostnadsprosent på 37 prosent (42 prosent).  
Som følge av styrets beslutning i august 2015 om å avvikle bedriftsmarkedsporteføljen og rendyrke 
BN Bank som personmarkedsbank, har samlede utlån i forvaltet portefølje sunket med 4,6 milliarder 
kroner, tilsvarende 9,3 prosent siste 12 måneder. 
Netto tap på utlån og garantier utgjorde 10 millioner kroner i 1. kvartal 2016 (7 millioner kroner).  

Misligholdet per utgangen av 1. kvartal 2016 utgjorde 1,66 prosent av brutto utlån i konsernet og 
garantiporteføljen (1,23 prosent). I forvaltet portefølje (inkl. overført volum til SpareBank 1 
Næringskreditt AS og SpareBank 1 Boligkreditt AS) er misligholdet 0,89 prosent (0,70 prosent). 
 



Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapital var hhv 24,2, 20,1 og 18,1 prosent per 31. 
mars 2016 mot henholdsvis 18,6, 15,5 og 13,9 prosent per 31. mars 2015.  
 

Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.  
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: 

Gunnar Hovland, administrerende direktør, e-mail: gunnar.hovland@bnbank.no og tlf 905 20 035 
Trond Søraas, direktør økonomi- og finans, e-mail: trond.soraas@bnbank.no og tlf 922 36 803 
Stig Tore Laugen, kommunikasjonsdirektør, epost: stig.tore.laugen@bnbank.no og tlf.: 916 00 217 
 

 

BN BANK 
Telefon- og nettbasert bank med hovedkontor i Trondheim. Helt i rentetoppen på boliglån. 
• Rendyrker seg som personmarkedsbank og bank for små bedrifter. Var en av de norske bankene som 
vokste aller mest på boliglån i 2015. 
• Fikk i mai blomster og verbal ros fra Forbrukerrådet for å ha satt fart på konkurransen i 
bankmarkedet. 
• Har lånt ut drøyt 44 milliarder kroner, drøyt 20 milliarder kroner til personkunder. 
• Eid av SpareBank 1 SMN (33 prosent), SpareBank 1 SR Bank (23 prosent), SpareBank 1 Nord-
Norge (23) og Samarbeidende Sparebanker (20 prosent). 
 
Hovedtall fra resultatoppstilling for BN Bank ASA for siste periode med sammenligningstall. 
 

Millioner kroner  1. kv. 16 1. kv. 15 31.12.15   

Netto renteinntekter  105 82 369   
Andre driftsinntekter  38 55 94   
Andre driftskostnader  53 58 273   
Driftsresultat før tap  90 79 190   
Tap på utlån  10 7 19   
Driftsresultat før skatt  80 72 171   
Beregnet skattekostnad  20 17 43   
Resultat etter skatt videref. virksomhet 60 55 128   
Resultat virksomhet under avhendelse 0 0 -3   
Resultat inkl. virksh. under avhendelse 60 55 125   
 
 

    
 

           

Millioner kroner  31.03.16 31.12.15 30.09.15 30.06.15 31.03.15 

Utlån  23 667 24 681 27 581 28 110 27 569 
Innskudd fra kunder 14 280 14 771 15 075 15 011 14 744 
Verdipapirgjeld 11 131 12 531 14 080 14 958 14 820 
Forvaltningskapital 31 490 32 649 34 722 35 509 36 122 
           
           
Nøkkeltall  31.03.16 31.12.15 30.09.15 30.06.15 31.03.15 

Misligholdte utlån (mill. kr) 399 353 379 345 343 
Mislighold % av utlån  1,66 1,41 1,36 1,22 1,23 
Øvrige tapsutsatte utlån (mill. kr) 197 213 220 252 241 



Egenkapitalrentabilitet (%) 6,8 3,5 3,5 5,8 6,0 
Ren kjernekapitaldekning (%)  18,1 17,2 15,5 14,9 13,9 
Kjernekapitaldekning (%)  20,1 19,0 17,2 16,5 15,5 
Kapitaldekning (%)  24,2 22,7 20,6 19,8 18,6 
Årsverk (antall) 110 117 111 110 113 
 
 


