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BN Bank ASA: Rapport 2. kvartal 2016

Kø av nye lånekunder i BN Bank
Like rentevilkår uansett alder, yrke eller fagforeningsmedlemskap gir kundestrøm til BN
Bank.
Banken fortsetter den kraftige veksten på boliglån, og var i første halvår en av vekstvinnerne i det norske
boliglånsmarkedet.
- Vi ligger per 2. kvartal an til en annualisert boliglånsvekst på over 13 prosent i år. Det er vi utrolig stolte
av, sier administrerende direktør i BN Bank, Gunnar Hovland.
Tross økning av kundebehandler-kapasitetet, og økt bruk av BN Bank-roboten «Robbie», som sorterer,
prioriterer og delvis behandler lånesøknader, har enkelte kunder i enkelte tilfeller måtte vente inntil flere
uker på endelig svar på lånesøknaden.
Eiendomsmegler
-Det er veldig moro å se at så mange tiltrekkes av praksisen vår med gunstige renter, og likebehandling av
kunder. Vi har faktisk måtte ta ned markedsføringen vår kraftig hittil i år for å unngå for lang ventetid for
de mange som vil bli kunder, og for eksisterende kunder. Vi gjør selvsagt alt vi kan for å kutte
behandlingstiden, sier Hovland.
Veksten kommer etter rekordåret 2015, hvor BN Bank hadde en boliglånsvekst på rundt 15 prosent.
Den store interessen for BN Bank er en sentral årsak til at banken starter egen eiendomsmegler, BN Bolig.
Alt i høst åpner BN Bolig dørene i Oslo og Trondheim.
- På samme måte som BN Bank har blitt kundens talsmann i bankmarkedet, skal BN Bolig bli kundens
talsmann innen eiendomsmegling. BN Bolig skal bli en ny og annerledes eiendomsmegler, sier Hovland.
Effektiv drift
BN Bank-konsernet fikk et resultat etter skatt på 154 millioner kroner i første halvår (105 millioner
kroner første halvår 2015). Høyere rentenetto, verdiendringer og lavere driftskostnader trekker opp
resultatet, mens reduserte provisjonsinntekter trekker ned resultatet.
BN Banks driftskostnader i 1. halvår utgjorde 105 millioner kroner (117 millioner kroner). Dette ga en
kostnadsprosent på 33 prosent (44 prosent).
Minimale tap
Som følge av styrets beslutning om å avvikle bedriftsmarkedsporteføljen har samlede utlån i forvaltet
portefølje sunket med 11,7 milliarder kroner, tilsvarende 36,4 prosent siste 12 måneder. Boliglån har i
samme periode økt med 2,4 milliarder til over 21 milliarder kroner.
Netto tap på utlån og garantier utgjorde 9 millioner kroner i 1. halvår 2016 (9 millioner kroner).
Misligholdet per utgangen av 1. halvår 2016 utgjorde 0,42 prosent av brutto utlån i konsernet og
garantiporteføljen (1,22 prosent). I forvaltet portefølje (inkl. overført volum til SpareBank 1
Næringskreditt AS og SpareBank 1 Boligkreditt AS) er misligholdet 0,23 prosent (0,68 prosent).
Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapital var hhv. 26,6, 22,1 og 19,9 prosent per 30. juni
2016 mot henholdsvis 19,8,16,5 og 14,9 prosent per 30. juni 2015.
Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.
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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 2015 blomster og verbal ros fra Forbrukerrådet for å ha satt fart på konkurransen i
bankmarkedet.
Eid av SpareBank 1 SMN (33 %), SpareBank 1 SR-bank (23,5 %), SpareBank 1 Nord- Norge (23,5 %) og
Samarbeidende Sparebanker AS (20 %).

