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BNB: Rapport 2. kvartal 2015 – Sterk boliglånsvekst hittil i år
10. august 2015
(Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor)
BN Bank opplevde en stor pågang av lånekunder i første halvår, og hadde en netto boliglånsvekst på
1,3 milliarder kroner i perioden (0,8 milliarder kroner) tilsvarende 7,5 prosent.
- Til tider har det kokt i banken. De ansatte har stått på sent og tidlig for å behandle søknader og
betale ut nye lån, sier BN Bank-sjef Gunnar Hovland.
BN Bank hadde per 30. juni 2015 lånt ut 50,7 milliarder kroner. 32,1 milliarder var utlånt til
bedriftsmarked, og 18,6 milliarder til personmarked.
- Vi er en mygg i det store bankmarkedet, men biter så godt fra oss at Forbrukerrådet i vår kom til
Trondheim for å rose oss for å ha satt fart på konkurransen i boliglånsmarkedet. Vi tilbyr et attraktivt
konsept med lave renter over tid, uavhengig av alder, utdanning og yrke, og har store ambisjoner om
vekst i privatmarked fremover, sier Hovland
Per 2. kvartal 2015 oppnådde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt på 105 millioner kroner (167
millioner kroner). Dette gir en annualisert egenkapitalavkastningetter skatt på 5,8 prosent (9,3 prosent).
Lavere rentenetto og verdiendringer på finansielle instrumenter trekker resultatet ned, mens lavere tap
trekker opp.
Kjernevirksomheten, resultatet av person- og bedriftsmarkedsaktivitetene, viser en nedgang i resultat
etter skatt på 54 millioner kroner, fra 166 millioner kroner per 2. kvartal 2014 til 112 millioner kroner i
samme periode 2015.
Driftskostnadene utgjorde 117 millioner kroner (114 millioner kroner). Kostnadene i 1.halvår 2015
utgjorde 44 prosent av sum inntekter (31prosent). Justert for inntjening i SpareBank 1 Næringskreditt
er kostnadsprosenten 36 prosent (26 prosent).
Utlånsvolumet i bedriftsmarkedet er redusert med 1,3 milliarder kroner, tilsvarende -3,9 prosent siste
12 måneder. Utlånsvolumet i personmarkedet er økt med 1,7 milliarder kroner, tilsvarende 10,0
prosent i samme periode.
Netto tap på utlån og garantier utgjorde 9 millioner kroner (26 millioner kroner).
Mislighold over 90 dager utgjorde 1,22 prosent av brutto utlån i konsernet per 30. juni 2015 (1,28
prosent). Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte
engasjementer 370 millioner kroner (512 millioner kroner) ved utgangen av 1. halvår 2015, tilsvarende
1,30 prosent (1,79 prosent) av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen.

Fra og med 2. kvartal 2014 har banken hatt tillatelse til å benytte avansert IRB-metode for
foretaksengasjement og i juni 2015 fikk banken tillatelse til å benytte IRB-metoden også for
boliglånsporteføljen. Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapital var hhv 19,8, 16,5 og
14,9 prosent per 30. juni 2015 mot henholdsvis 18,3, 15,8 og 14,0 prosent per 30. juni 2014.
Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.
Eiere:
BN Bank er eid av SpareBank 1 SMN (33 %), SpareBank 1 SR-bank (23,5 %), SpareBank 1 NordNorge (23,5 %) og Samarbeidende Sparebanker AS (20 %).
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