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bedret sammensetning av bankens
plasseringer samt de positive resultater
banken har oppnådd har styrket bankens
kapitaldekning sammenlignet med fjoråret.
Kapitaldekningen var ved utgangen av
første kvartal 24,6 % mot 19,5 % på samme
tid i fjor.

REGNSKAP PR FØRSTE KVARTAL 2011
 Resultat før tap på MNOK 8,1 mot
MNOK 7,5 for tilsvarende periode i fjor
 Rentenetto på MNOK 18,0 mot
MNOK 17,7 for tilsvarende periode i fjor
 Tap på utlån på MNOK 0,3 mot en
inntektsføring på MNOK 0,6 i tilsvarende
periode i fjor

RESULTATREGNSKAP
Resultatet av ordinær drift før tap og skatt
viser etter første kvartal et overskudd på
MNOK 8,1. Tilsvarende tall for 2010 var et
overskudd på MNOK 7,5. Økningen i
resultatet skyldes noe bedring i rentenettoen
samt lavere kostnader, hovedsakelig
innenfor lønn og sosiale kostnader.

 Utlånsvekst på MNOK 40,6, tilsvarende
4,4% av utlån til kunder pr 31.12.2010
 Misligholdt utlånsvolum redusert med
MNOK 11,9, tilsvarende 8,6% siden
31.12.2010
 Kapitaldekning på 24,6 % mot 19,5 % på
samme tid i fjor

Resultat etter skatt etter første kvartal viser
et overskudd på MNOK 5,6 mot et
overskudd på MNOK 10,9 samme periode
året før. Nedgangen skyldes at det i første
kvartal 2010 ble reversert tidligere års
nedskrivninger knyttet til obligasjonsporteføljen. Tallene fremkommer på egen
linje i resultatregnskapet.

 Resultat etter skatt på MNOK 5,6 mot
MNOK 10,9 for tilsvarende periode i fjor

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG
GOD UTLÅNSAKTIVITET
Den gode aktiviteten banken hadde siste
kvartal 2010 ser ut til å fortsette inn i 2011.
Det er i første kvartal utbetalt MNOK 122,0 i
nye utlån, tilsvarende 13 % av utlånsbalansen ved inngangen til 2011. Samtidig
har bankens innfrielser vært noe lavere enn
forventet. Disse forholdene har samlet sett
gitt en netto utlånsvekst på MNOK 40,6,
tilsvarende 4,4 % hittil i 2011.
Ved utgangen av kvartalet utgjorde utlån til
kunder MNOK 968,8.

Det vises for øvrig til kommentarene under
hvert hovedområde i denne rapporten.
Rentenetto
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
utgjorde etter første kvartal MNOK 18,0 mot
MNOK 17,7 samme periode året før.
Renteinntekter fra kunder viser en økning på
MNOK 2,0, mens renteinntekter fra bankens
plasseringer er redusert med MNOK 1,8.

Misligholdt utlånsvolum er i første kvartal
redusert med MNOK 11,9, tilsvarende 8,6 %
siden nyttår. Dermed fortsetter den gode
trenden som bankens mislighold viste på
slutten av fjoråret. Bankens tapskostnad er
relativt sett lav pr første kvartal, og viser at
banken har god kontroll på utviklingen
innenfor utlån og tilhørende
sikkerhetsstillelser.

Bankens rentekostnad er noe økt ved at
renter på innskudd fra kunder har økt. Dette
utgjør MNOK 0,3. Øvrige endringer i
rentenetto knytter seg i hovedsak til at avgift
til Bankenes Sikringsfond ikke vil bli
innkrevd i 2011.
Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde bankens rentemargin
3,22 % etter første kvartal 2011, mot 3,41 %
for 2010 samlet. Etter første kvartal 2010
var rentemarginen på 2,96 %. Årsaken til

En planmessig reduksjon av overskuddslikviditet til forvaltning og en risikomessig
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nedgangen siden utgangen av 2010 skyldes
at det i siste kvartal 2010 ble foretatt en
ekstraordinær inntektsføring av renter på en
av bankens industriobligasjoner tilsvarende
MNOK 7,2. Videre er bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital noe redusert
siden årsskiftet. Dette gir også en bedring i
bankens samlede rentemargin ved at
bankens utlån til kunder har høyere margin
enn bankens andre plasseringer. Bankens
overskuddslikviditet har så langt i 2011 gitt
et positivt bidrag til resultatet.

Tap, nedskrivninger og mislighold på
utlån
Netto tapskostnad etter første kvartal 2011
er MNOK 0,3, som er MNOK 0,9 høyere enn
i tilsvarende periode året før. Det er så langt
i 2011 ikke bokført konstaterte tap.

Andre driftsinntekter
Andre inntekter består av netto gebyr- og
provisjonsinntekter fra betalingsformidling
og garantier, inntekter fra plasseringer i
pengemarkedsfond, samt andre provisjonsinntekter. Netto utgjør disse en inntekt etter
første kvartal med MNOK 0,5 mot
MNOK 0,6 samme periode året før. Av
posten for 2011 utgjør inntekter på
pengemarkedsfond MNOK 0,7. Tilsvarende
tall i 2010 var MNOK 0,6.

Etter en total nedgang i bankens mislighold
gjennom 2010, har banken opplevd en
ytterligere nedgang inn i første kvartal 2011,
slik at samlede misligholdte lån ved
utgangen av første kvartal utgjør
MNOK 125,9. Siden nyttår er dette en
nedgang på MNOK 11,9. Sammenlignet
med første kvartal 2010 er misligholdte lån
redusert med MNOK 22,2, tilsvarende
14,9 %.

Individuelle nedskrivninger av utlån i
balansen utgjør ved utgangen av første
kvartal MNOK 26,1, hvor av MNOK 23,0
gjelder privatkunder. I tillegg kommer
gruppevise nedskrivninger med MNOK 10,0.

Misligholdet fordeler seg med MNOK 33,9
på bedriftsmarkedet og MNOK 92,0 på
privatmarkedet. Misligholdet utgjør totalt
13,0 % av brutto utlån pr første kvartal 2011,
mot 16,3 % ved utgangen av samme
periode i fjor.

Kostnader
Lønn og generelle administrasjonskostnader
utgjør etter første kvartal MNOK 8,7, en
nedgang på MNOK 0,7 fra samme periode
året før. Lønn og sosiale kostnader viser en
nedgang på MNOK 0,6 sammenlignet med
samme periode i 2010. Dette skyldes i
hovedsak kostnader i forbindelse med
overgang til ny banksjef i 2010, samt færre
ansatte. Nedgangen i de generelle
administrasjonskostnadene er på
MNOK 0,1.

BALANSEN
Forvaltningskapitalen
Ved utgangen av første kvartal 2011 utgjør
bankens forvaltningskapital MNOK 2 227,1,
mot MNOK 2 345,9 året før. Siden årsskiftet
er nedgangen på MNOK 68,5, tilsvarende
2,9 %. Dette skyldes i hovedsak en
reduksjon på 3,3 % i kundeinnskuddene.
Nedgangen bidrar til å redusere Bank2s
meget høye innskuddsdekning, samt til å
normalisere overskuddslikviditeten. I tillegg
bidrar nedgangen til å redusere samlet risiko
for banken. For øvrige balanseposter er det
kun mindre endringer.

Andre driftskostnader etter første kvartal
utgjør MNOK 1,8 mot MNOK 1,5 samme
periode året før. Økningen kan i hovedsak
relateres til noe høyere leiekostnader.
Bankens kostnadsprosent inklusive
avskrivning i forhold til inntekter utgjør etter
første kvartal 55,9 %, mot 59,2 % for
samme periode i 2010. Nedgangen skyldes i
hovedsak engangskostnader i første kvartal
2010.

-3-

KVARTALSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011
En stor del av verdipapirene ble anskaffet i
2008 eller tidligere og er i regnskapet
nedskrevet til markedsverdi etter verdifall i
markedet i 2008. Deler av dette verdifallet er
nå reversert, men som følge av at markedsverdiene fortsatt er lavere enn anskaffelseskost vil endringene i observerbare markedsverdier føres løpende over resultatregnskapet.

Utlån
Brutto utlån pr 31.3.2011 utgjør
MNOK 968,8, en økning på MNOK 61,7
siste 12 måneder. Siden årsskiftet viser
bankens brutto utlån en vekst på
MNOK 40,6, tilsvarende 4,4 %.
Pr første kvartal 2011 har banken bevilget
nye lån og kreditter inneværende år for til
sammen MNOK 122,0. Av de samlede utlån
i balansen pr første kvartal 2011 utgjør
privatmarkedet 81,2 %.

Ved utgangen av første kvartal 2011 er
bokført verdi av obligasjonsporteføljen
MNOK 221,6, en nedgang på MNOK 18,6
siden nyttår. Industriobligasjonene utgjør
MNOK 102,6. Bankobligasjonene er bokført
med MNOK 119,0.

Innskudd
Bankens kundeinnskudd har siden samme
periode i fjor gått ned med MNOK 130,4 og
utgjør pr 31.3.2011 totalt MNOK 1 945,5.
Siden årsskiftet er innskuddene redusert
med MNOK 66,9. Endringen i kundeinnskuddene har gitt en bedring i bankens
balansestruktur ved at overskuddslikviditeten er tilsvarende redusert. Banken har
ingen fastrenteinnskudd, og av totale kundeinnskudd er 93,4 % dekket av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond.
Banken har god beløpsmessig spredning på
innskuddene, og hadde ved utgangen av
mars 2011 ca 7 000 innskuddskunder med
et snitt innskudd på ca kr 278 500.

Nedgangen i totalbeholdningen skyldes
innløsning av en industriobligasjon,
tilsvarende MNOK 20,0. Videre er det
gjennomført to endringer innenfor
bankobligasjonene, hvor to papirer er byttet
ut med to nye i de samme banker. Realisert
gevinst beløper seg til MNOK 0,3. Nedskrivningene for urealisert kurstap på industriobligasjonene utgjør pr 31.3.2011 MNOK
35,7, en økning siden nyttår på MNOK 0,3.
Porteføljen har en gjennomsnittlig
gjenværende løpetid på 1,2 år.

Banken har etter første kvartal en betydelig
overskuddslikviditet, tilsvarende
MNOK 1 255,1 inklusive plasseringer i
obligasjoner og pengemarkedsfond. Det
vesentligste av likviditeten som ikke er
plassert i obligasjoner plasseres med korte
løpetider i norske banker. Plasseringene gir
netto et positivt bidrag til bankens resultat.

Bankens beholdning av pengemarkedsfond
utgjør MNOK 94,5 ved utgangen av første
kvartal 2011, og fordeler seg på to fond.
Dette er plasseringer som banken
gjennomførte medio 2009. Begge fondene
forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning.
Denne type fond har klare likhetstrekk med
obligasjoner (renteelementet), men skal
likevel rapporteres sammen med en
eventuell beholding av aksjer, andeler og
grunnfondsbevis. Avkastningen har etter
første kvartal 2011 vært som forventet.

Ved utgangen av første kvartal 2011 hadde
banken en innskuddsdekning på 200,8 %,
mot 228,9 % på samme tidspunkt i 2010.
Ved årsskiftet var innskuddsdekningen på
216,8 %. Det forventes fortsatt reduksjon i
innskuddsdekningen fremover.

Kapitaldekningen
Bankens kapitaldekning er pr 31.3.2011 på
24,6 %, mot 19,5 % etter første kvartal
2010. Ved årsskiftet var kapitaldekningen
23,7 %. Bedringen siste 12 måneder
skyldes lavere nivå på plasseringer av
overskuddslikviditet, herunder beholding av

Verdipapirer
Bankens verdipapirer består i hovedsak av
industri- og bankobligasjoner og blir i
regnskapet klassifisert som anleggsmidler.
Hovedstrategien er å sitte på disse til forfall.
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sikkerhet/ verdigrunnlag. I første kvartal har
denne utviklingen flatet ut. Banken har
mottatt en høyere andel lånesøknader fra
den del av privatmarkedet som ikke er gått i
mislighold, men som er i en misligholdsutsatt posisjon.

industriobligasjoner, samt positive resultater
fra driften.
Ved beregningene tas det utgangspunkt i et
risikovektet beregningsgrunnlag på
MNOK 954,9, samt bankens ansvarlige
kapital på MNOK 234,7. Overskuddet hittil i
år er ikke inkludert i bankens ansvarlige
kapital med bakgrunn i at regnskapet ikke er
revidert. Dersom resultatet hittil i år ble
regnet med ville kapitaldekningen vært på
25,2 %.

Innenfor segmentet nærings- og prosjektfinansiering er det også notert en økning i
låneforespørsler, både i antall og volum.
Med bakgrunn i markedsutviklingen innenfor
bygg og anlegg forventes en fortsatt økning i
utlånsvolum til finansiering av næringsutvikling og nye prosjekter, samt til
refinansiering av igangsatte prosjekter.

MARKED OG UTSIKTER FREMOVER
Et av bankens hovedsegmenter er lån til
refinansiering av misligholdt eller misligholdsutsatt gjeld til private. Antall lånesøknader og utlånsvolum for dette segmentet har økt gjennom første kvartal. Den
generelle utviklingen gjennom 2010 viste at
et stadig høyere antall privatpersoner sto for
en økende andel av den samlede misligholdte gjeldsbyrde. Samtidig noterte banken
at en økende andel av lånesøkernes
belåning var for høy i forhold til tilgjengelig

Etter styrets oppfatning bekrefter utviklingen
at det er et markedsmessig behov for
bankens etablerte låneprodukter. Samtidig
er det kontinuerlig fokus på å målrette
aktiviteter for å lykkes i å treffe en økende
andel lånesøkere som kvalifiserer for
bankens produkter, samt å videreutvikle
bankens låneprodukter i takt med markedets
behov.
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RESULTATREGNSKAP

1. kvartal 2011 1. kvartal 2010

Året 2010

Beløp i kroner

Renteinntekter og lignende inntekter

33.035.142

32.835.043

140.556.993

Rentekostnader og lignende kostnader

15.037.220

15.117.901

60.817.164

17.997.923

17.717.142

79.739.829

2.586.021

I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

692.038

583.953

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

202.228

210.138

822.546

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

469.544

350.410

1.724.973

Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta

13.220

26.900

90.181

Andre driftsinntekter

17.220

85.462

272.669

Lønn og sosiale kostnader

4.860.514

5.474.571

22.515.529

Generelle administrasjonskostnader

3.195.587

3.266.373

12.127.700

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
II Driftsresultat før tap ( - underskudd)

Tap på utlån, garantier m.v. ( - inntekt)
Ned-/ oppskrivning og gevinst/tap anl.papirer ( - inntekt)
Skatt på ordinært resultat ( - utsatt skattefordel)
III Resultat av ordninær drift etter skatt( - underskudd)
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493.888

559.161

2.205.580

1.771.071

1.518.594

7.448.833

8.132.025

7.454.486

37.488.630

339.735

(577.182)

3.309.154

(8.929)

(7.070.706)

(11.703.230)

2.184.341

4.228.665

12.854.655

5.616.878

10.873.709

33.028.051
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BALANSE

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

Beløp i kroner

EIENDELER
Kontanter og fordringer på sentralbanker

3.794.508

4.531.989

5.048.100

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

939.218.981

1.035.282.285

1.028.159.192

Utlån til og fordringer på kunder

968.816.127

907.124.597

928.185.312

Individuelle nedskrivninger på utlån

(26.092.171)

(30.382.241)

(25.725.492)

Nedskrivninger på grupper av utlån

(10.000.000)

(10.000.000)

(10.000.000)

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

221.559.699

297.798.919

240.237.389

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

94.453.064

91.867.043

94.453.064

Utsatt skattefordel

10.188.270

18.226.736

10.092.556

6.955.150

8.670.367

7.369.250
379.950

Andre immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler

362.012

725.252

Andre eiendeler

503.752

1.787.913

25.869

17.300.742

20.270.195

17.339.529

2.227.060.133

2.345.903.054

2.295.564.718

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
GJELD
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner
Innskudd fra og gjeld til kunder
Annen gjeld
Betalbar skatt, ilignet (foregående år)
Betalbar skatt, ikke ilignet
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter
Sum gjeld

53

8.815

6.553

1.945.502.232

2.075.929.390

2.012.427.319

3.187.876

2.303.515

24.774.139

356.372

84.849

-

2.280.055

2.248.869

-

18.302.198

19.265.412

6.542.238

1.969.628.787

2.099.840.850

2.043.750.249

EGENKAPITAL
Aksjekapital

96.482.800

96.482.800

96.482.800

Overkursfond

71.429.230

71.429.230

71.429.230

Periodens resultat

5.616.878

10.873.710

16.625.975

Annen egenkapital

83.902.440

67.276.465

67.276.465

257.431.347

246.062.204

251.814.469

2.227.060.133

2.345.903.054

2.295.564.718

Betingende forpliktelser

1.042.323

1.203.606

1.001.234

Forpliktelser

3.214.584

940.080

496.944

Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Godkjent av styret
Oslo, den 31. mars 2011
27. april 2011
Mari Thjømøe (sign)
(styrets leder)

Aage Thoen (sign)
(styrets nestleder)

Cecilie Johnsen (sign)

Espen Dege (sign)
(ansattes representant)

Erik Braathen (sign)

Jon H. Nordbrekken (sign)

Raimond Pettersen (sign)
(adm dir)
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NOTER
Note 1

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker og i henhold til god
regnskapsskikk i Norge. Delårsregnskapet er ikke revidert.
Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med og som påvirker bankens stilling negativt.
Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år eller i forhold til de som ble benyttet ved avleggelse av selskapets
årsregnskap for 2010.

Note 2

Individuelle nedskrivninger på utlån
31.3.2011

Beløp i kroner

Individuelle nedskrivninger pr 1.1
- Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for
+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden
+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden
- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden
Sum individuelle nedskrivninger på utlån

Note 3

25.725.492
1.121.801
367.002
(1.122.124)
26.092.171

31.3.2010
33.186.471
(2.227.048)
684.924
13.798
(1.275.905)
30.382.240

31.12.2010
33.186.471
(10.265.184)
1.537.740
5.081.429
(3.814.964)
25.725.492

Misligholdte og tapsutsatte lån
31.3.2011

Beløp i kroner

Næringlivskunder
Privatkunder
Sum brutto misligholdte låneengasjement
- Individuelle nedskrivninger næring
- Individuelle nedskrivninger privatkunder
Sum netto misligholdte låneengasjement (over 90 dager)
Sum brutto andre tapsutsatte låneengasjementer
Sum netto andre tapsutsatte låneengasjementer

31.3.2010

31.12.2010

33.851.000
92.059.639
125.910.639
(6.717.000)
(16.424.171)
102.769.468

40.088.000
108.022.000
148.110.000
(7.146.000)
(15.099.000)
125.865.000

30.829.829
106.945.266
137.775.095
(6.539.778)
(17.388.171)
113.847.146

8.207.000
5.256.000

16.088.000
5.905.000

8.284.270
6.486.727

Andre tapsutsatte låneengasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt i forhold til definisjonen i noten over, men
hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning.

Note 4

Tapskostnader
1. kvartal 2011 1. kvartal 2010

Beløp i kroner

Periodens endring i individuelle nedskrivninger
+ Periodens endring i gruppevise nedskrivninger
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for
+ Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap
Sum periodens tapskostnader

Note 5

366.679
366.679

(2.804.231)
2.227.048
(577.183)

Året 2010
(7.460.979)
10.265.184
504.949
3.309.154

Kapitaldekning
31.3.2011

Beløp i kroner

Aksjekapital
Overskursfond
Annen egenkapital *)
Sum egenkapital
- balanseført utsatt skattefordel
- immaterielle eiendeler
Ansvarlig kapital ( Kjernekapital)
Risikoveid beregningsgrunnlag
Kapitaldekningsprosent

96.482.800
71.429.230
83.902.440
251.814.470
(10.188.270)
(6.955.150)
234.671.050
954.863.000
24,58 %

*) Resultat for første kvartal er iht forskrift ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen.
Bank2 har i sin konsesjon krav om en kapitaldekning på minst 12 %.
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31.3.2010
96.482.800
71.429.230
67.276.465
235.188.494
(18.226.736)
(8.670.367)
208.291.391
1.070.813.000
19,45 %

31.12.2010
96.482.800
71.429.230
83.902.440
251.814.470
(10.092.556)
(7.369.250)
234.352.664
989.812.500
23,68 %

