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De siste to årenes målrettede arbeid for å effektivisere virksomheten og styrke 

bankens operasjonelle og strategiske plattform fortsatte med uforminsket styrke 

i 1. kvartal. Dette har bidratt til å opprettholde den positive utviklingen i 

driftsinntekter og lavere tap fra 4. kvartal 2016. 

 

Refinansieringslån med pant i fast eiendom, som utgjør bankens viktigste 

produktområde, viser en fortsatt god og stabil utvikling i et voksende marked. 

Bank2 vil befeste og styrke sin posisjon innenfor dette området. I 1. kvartal 

utbetalte banken refinansieringslån med kr 176 mill., mot kr 139 mill. i samme 

periode i fjor. Forsterket og målrettet markedsinnsats har i tillegg bidratt til solid 

vekst i antall søknader. 

 

Bankens virksomhet rettet mot næringslivskunder ble betydelig spisset i fjor, og 

dette har fortsatt i 1. kvartal. Denne virksomheten retter seg nå mot profesjonelle 

eiendomsutviklere i Oslo-området. Som en mindre aktør med korte 

beslutningsveier og dedikerte, kompetente rådgivere med tett kundekontakt, ser 

banken et godt forretningspotensial på dette området. Brutto utlån til 

næringskunder har vokst fra kr 696 mill. ved årsskiftet til kr 726 mill. pr 

31.3.2017, noe som tilsvarer 30 % av bankens samlede utlån. Under gjeldende 

markedsforhold anser Bank2 at det vil være en hensiktsmessig eksponering mot 

dette kundesegmentet. 

 

Finans2 AS fikk et resultat etter skatt på minus kr 3,5 mill., som er på nivå med 

resultatet for 4. kvartal 2016. Selskapet har det siste året gjennomført store 

endringer for å bygge opp en sterk og konkurransekraftig plattform innen 

fordringsfinansiering og kjøp av porteføljer. Dette har krevd betydelige 

investeringer i forretningsutvikling, IT-systemer, kommunikasjonsløsninger, 

rekruttering og oppbygging av intern spisskompetanse. Mye er allerede på plass, 

men det gjenstår fortsatt noen investeringer i IT-systemer og implementering av 

integrasjonsløsninger. 

 

Parallelt med dette arbeidet ble det på slutten av fjoråret og i 1. kvartal signert 

en rekke nye kundeavtaler. Implementering av denne type avtaler er tidkrevende, 

og leveranser av tjenester vil derfor først startes opp fra mai. Selskapet har et 
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sterkt fokus på kostnader, og resultatet etter skatt for 1. kvartal er i tråd med 

styrets forventninger. 

 

Fremover vil hovedfokuset være på lønnsom vekst innen SMB-markedet og på 

utviklingen av gode digitale kundeløsninger. 

 

Ved utgangen av 2016 var gjeldsgraden i norske husholdninger 236 %. 12-

måneders veksten for utlån var i januar og februar 5,1 %, noe høyere enn ved 

årsskiftet. Husholdningenes gjeld har over lang tid økt mer enn inntektene. Økte 

boligpriser øker husholdningenes formue og pantesikkerhetene, og muliggjør 

ytterligere låneopptak. Forventninger om fortsatt lave renter kan bidra til å holde 

veksten i boligpriser og gjeld høy også de nærmeste årene, slik at 

gjeldsbelastningen kan øke enda mer. Finanstilsynet har registrert mer enn 4,8 

millioner inkassosaker, som er en kvart million flere inkassosaker i omløp siden 

forrige kvartal. Bank2 forventer at dette tallet vil øke utover i 2017.  

Styret anser at Bank2-konsernet, med sin styrke innen refinansiering av 

privatpersoner med økonomiske utfordringer og gode fordringsadministrative 

tjenester, er godt posisjonert for en forventet vekst i misligholdt gjeld og 

betalingsutfordringer i Norge.  

 

Nøkkeltall Bank2 ASA 1Q 2017 1Q 2016 

Driftsresultat før tap 

Resultat etter skatt 

Egenkapitalavkastning etter skatt 

Kundemargin 

Netto rentemargin 

Kostnadsprosent 

Tap på utlån 

Nye utlån 

Forvaltningskapital 

Innskuddsdekning 

Ren kjernekapitaldekning 
1

 

Total kapitaldekning 
1

 

Resultat pr. aksje 

Bokført egenkapital pr. aksje 
1

 

kr 22,0 mill. 

kr 16,8 mill. 

19,7 % 

6,7 % 

5,0 % 

43,4 % 

0,16 % 

kr 412 mill. 

kr 3.244 mill. 

116 % 

18,2 % 

20,8 % 

kr 0,17  

kr 3,64 

kr 21,1 mill. 

kr 13,3 mill. 

18,8 % 

7,0 % 

5,5 % 

41,5 % 

0,89 % 

kr 235 mill. 

kr 2.655 mill. 

109 % 

16,7 % 

19,7 % 

kr 0,14  

 kr 2,99 

  

                                                 
1

 Inkluderer resultatet for 1. kvartal 2017 
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Rentenetto 

Netto rentemargin var 5,0 %, mot 5,5 % i 1. 

kvartal 2016. Kundemarginen var 6,7 %, 

mot 7,0 % året før. 

Netto renteinntekter var kr 39 mill., mot kr 

36 mill. i fjor. Renteinntekter fra utlån økte 

med drøyt kr 4 mill. som følge av økt 

utlånsvolum, mens renteinntekter fra 

bankinnskudd og obligasjoner var i 

underkant av kr 1 mill. høyere enn i fjor. 

Rentekostnader var kr 2 mill. høyere enn i 

fjor, grunnet større innskuddsportefølje.  

 

Portefølje– og fordringskjøp 

Inntekter fra det nye forretningsområdet 

portefølje- og fordringskjøp var kr 1,3 mill. 

 

Driftskostnader 

Kostnadsprosenten er økt marginalt fra 

41,5 % til 43,4 %. Økningen beror i 

hovedsak på økte IT- og 

markedsføringskostnader, flytting til nye 

lokaler i Henrik Ibsens gate 60 og kjøpte 

tjenester. 

 

Driftsresultat før tap 

Driftsresultatet før tap utgjorde kr 22 mill. 

mot kr 21 mill. i fjor, dvs. opp 3,8 %. 

 

Tap og nedskrivninger 

Tap på utlån utgjorde kr 0,9 mill. etter 

tilbakeføring av kr 2,8 mill. ved salg av et 

pantobjekt og en økning av de gruppevise 

nedskrivninger med kr 1 mill. for å tilpasse 

dem til en større utlånsportefølje, mot kr 

4,6 mill. i fjor.  

 

I henhold til gjeldende regnskapsregler er 

tapet på kr 0,9 mill. i resultatregnskapet 

slått sammen med inntektene fra 
portefølje- og fakturakjøp på kr 1,3 mill. I 

sum utgjør dette kr 0,4 mill. 

 

Mislighold  

Misligholdte lån utgjorde 8,9 %, mot 11 % i 

fjor. Det er sterkt fokus på tett oppfølging 

av kunder med uordnede og misligholdte 

lån. Etableringen av Finans2 fortsetter å gi 

gode synergieffekter på dette området. 

 

Forvaltningskapital 

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 

3.244 mill., mot kr 2.655 mill. i fjor. 

Økningen skyldes større utlånsportefølje 

og økt overskuddslikviditet. 

 

Utlån 

Brutto utlån utgjorde kr 2.453 mill., hvorav 

kjøpte porteføljer utgjorde kr 30 mill. og 

fordringer kr 16 mill., mot kr 2.074 mill. i 

fjor. Nye utlån utgjorde kr 412 mill., mot 

kr 235 mill. i fjor. Utlånene er fullt ut 

innskuddsfinansiert. 

  

Innskudd 

Innskuddsdekningen var 116 %, mot 109 % 

i fjor. Innskudd på inntil kr 2 mill. utgjorde 

82 % av bankens innskudd, mot 87 % i fjor. 

 

Likviditetskrav 

Nye regler innebærer at likvide eiendeler 

(LCR) skal dekke netto likviditetsutgang 30 

dager frem i tid, gitt en stressituasjon med 

begrenset tilgang til likviditet. Kravet skal 

oppfylles med 80 % i 2016, og med jevn 

opptrapping til 100 % i 2018. Bank2 hadde 

en beregnet LCR på 201 % ved utgangen av 

1. kvartal, mot 184 % i fjor. Den høye 

verdien har sammenheng med en relativt 

stor portefølje av obligasjoner med 

fortrinnsrett. 

Kapitaldekning 

Bankens soliditet er fortsatt god, med en 

total kapitaldekning på 20,8 % når 

overskudd hittil i år inkluderes, mot 20,5 % 

i fjor. 

 

Regnskapet er revidert, slik at 

kvartalsresultatet kan inkluderes i den 

ansvarlige kapital.  
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Konsernet har høy aktivitet innen sine 

nisjeområder, med god etterspørsel etter 

løsninger for individuell refinansiering, 

prosjekt- og spesialfinansiering, samt 

portefølje- og fordringskjøp og 

administrasjon av fordringer. Styret anser 

at konsernets produktspekter er godt 

tilpasset markedets behov. 

 

Veksten i norsk økonomi har avtatt de siste 

årene. En ekspansiv finanspolitikk, lave 

renter og en relativt svak krone har bidratt 

til at veksten ikke er blitt enda lavere. 

Norges Banks styringsrente har holdt seg 

uendret på 0,5 % siden mars 2016. 

 

Det har over lengre tid vært en kraftig 

oppgang i boligprisene. I februar var 

tolvmånedersveksten i boligprisene 13 %. 

Det siste året har boligprisene steget 

betydelig mer enn husholdningenes 

disponible inntekter. Lave renter har vært 

en viktig drivkraft bak økningen i 

boligprisene. 

 

Lav utlånsrente vil gi lave rentekostnader i 

de nærmeste årene, men andelen av 

husholdningenes inntekter som går til å 

betjene gjeld, vil kunne stige videre. 

Fortsatt høy boligprisvekst kan gi økt 

gjeldsopptak i husholdningene og høyere 

sannsynlighet for privatøkonomiske 

utfordringer for arbeidstakere som 

rammes av omstilling og arbeidsledighet, 

med økt misligholds- og tapsrisiko for 

bankene. 

 

Dette tilsier stor etterspørsel fremover 

etter individuelle refinansieringsløsninger. 

Styret forventer fortsatt et robust 

boligmarked i Oslo-området, som er 

bankens viktigste markedsområde. God 

soliditet og relativt lave belåningsgrader 

tilsier at banken står godt rustet til å kunne 

stå imot et kraftig fall i eiendomsverdier.  

 

Fokus fremover vil også fremover være på 

markedsaktiviteter, direktesalg mot nye og 

eksisterende samarbeidspartnere, styrking 

av spisskompetanse i kjernevirksomheten 

og god fremdrift i realiseringen av 

potensialet for Finans2. 

 

Banken tilpasser løpende sine 

innskuddsbetingelser til renteutviklingen, 

konkurransebildet og fundingbehovet. 

 

Styret er tilfreds med økningen i bankens 

resultat etter skatt. Kapitalsituasjonen er 

godt tilpasset nye og strengere krav til ren 

kjernekapital, og gir rom for realisering av 

vedtatte vekststrategier. 
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1. kvartal 1. kvartal Året 1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016 NOTE 2017 2016 2016

50.630    45.476    191.542   Renteinntekter 51.042        45.951        193.412      

11.478    9.243      42.762    Rentekostnader 11.660        9.250          42.988        

39.152    36.232    148.780   Netto renteinntekter 39.382        36.700        150.424      

-          631         6.312      Utbytte og andre inntekter av verdipapirer -             631             6.312          

272         102         1.973      Provisjonsinntekter m.v. 272             102             1.973          

1.905      1.189      6.418      Provisjonskostnader m.v. 1.905          1.189          6.418          

1.125      64           1.505      Netto kursgevinst på finansielle instrumenter 1.125          64              1.505      

124         296         2.793      Andre driftsinntekter 8.094          10.400        43.909        

-384            -97             6.164          Netto andre driftsinntekter 7.586          10.008        47.281        

7.479      7.526      29.763    Personalkostnader 15.205        15.342        60.086        

6.050      5.568      22.408    Administrasjonskostnader 6.050          5.568          22.408        

378         106         1.040      Avskrivninger 1.373          765             3.608          

2.911      1.787      6.942      Andre driftskostnader 7.483          5.453          23.050        

16.817    14.988    60.153    Sum driftskostnader 30.111        27.128        109.152      

21.951    21.148    94.791    Resultat før tap og nedskrivninger 16.857        19.581        88.554        

-429            4.564      7.987      Innkommet/tap på utlån 1 -429            4.564          7.987          

-          -887            -1.592         Gevinst/tap anleggsaksjer -          -887            -1.592         

22.379    17.470    88.396    Resultat av ordinær drift 17.286        15.904        82.160        

5.548      4.210      20.404    Skattekostnad 4.349          3.818          18.515        

16.832    13.260    67.992    Resultat etter skatt 12.938        12.086        63.645        

Minioritetens andel av resultatet -351        -106        -462        

Majoritetens andel av resultatet 13.288    12.189    63.183    

KonsernMorbank
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1. kvartal 1. kvartal Året 1. kvartal 1. kvartal  Året 

2017 2016 2016 Eiendeler NOTE 2017 2016 2016

50.267        35.182        50.234        Kontanter og fordringer på sentralbanker 54.204           41.552       54.239       

239.582      279.344      203.583      Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 239.582         279.344     203.583     

2.452.733    2.074.405    2.291.661    Sum utlån før nedskrivninger 4 2.452.733      2.063.458  2.291.661  

-18.236       -49.847       -20.172       Nedskrivninger av enkeltengasjement 2, 4 -18.236          -49.847          -20.172          

-8.071         -7.000         -7.000         Nedskrivninger på grupper av lån 2 -8.071           -7.000           -7.000           

2.426.427    2.017.558    2.264.490    Netto utlån og fordringer på kunder 4 2.426.427  2.006.611  2.264.490  

448.643      274.233      543.442      Sum sertifikater og obligasjoner 448.643         274.233     543.442     

26.217        24.441        25.712        Aksjer og andre verdipapirer 26.217           24.562       25.712       

-             -             -             Eierinteresser i tilknyttede selskaper -                -            

9.586          4.580          5.036          Eierinteresser i konsernselskaper 30                 30             30             

267             509             267             Utsatt skattefordel 3.263            1.396         2.064         

2.454          1.920          2.547          Immaterielle eiendeler 13.744           11.271       14.454       

896             241             334             Varige driftsmidler 4.420            2.285         3.229         

21.107        1.984          49.629        Andre eiendeler 9.161            1.984         40.717       

18.252        15.431        13.368        Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og renter 18.252           23.221       13.368       

3.243.697    2.655.422    3.158.642    Sum eiendeler 3.243.942      2.666.488  3.165.328  

1. kvartal 1. kvartal Året 1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016 Gjeld og egenkapital NOTE 2017 2016 2016

25              37              14              Gjeld til kredittinstitusjoner 6 25                 37                 14                 

2.801.286    2.252.178    2.735.117    Innskudd fra kunder 2.795.944      2.251.563      2.732.357      

-             -             -             Verdipapirgjeld 6 -                -                -                

23.176        49.551        31.617        Annen gjeld 24.688           63.483           35.007           

18.353        14.715        7.870          Påløpte kostnader 31.991           14.715           19.442           

-             -             -             Avsetninger -                -                -                

50.000        50.000        50.000        Ansvarlig lånekapital 5, 6 50.000           50.000           50.000           

2.892.840    2.366.482    2.824.618    Sum gjeld 2.902.647      2.379.797      2.836.820      

96.483        96.483        96.483        Aksjekapital 5 96.483           96.483           96.483           

71.429        71.429        71.429        Overkursfond 71.429           71.429           71.429           

166.113      107.768      166.113      Annen egenkapital 160.095         106.384         160.703         

-             -             -             Minioritetsinteresse (1)                  207               (107)              

16.832        13.260        -             Udisponert resultat 13.288           12.189           -                

350.857      288.940      334.025      Sum egenkapital 341.294         286.692         328.508         

3.243.697    2.655.422    3.158.642    Sum gjeld og egenkapital 3.243.942      2.666.488      3.165.328      

BALANSE - EIENDELERMorbank Konsern
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NOTER 

1. kvartalsregnskapet er satt opp etter forskrift om årsregnskap for banker mv. av 16.12.1998. Regnskapet 

er revidert. Det er ikke foretatt endringer i bankens regnskapsprinsipper i forhold til tidligere perioder, 

bortsett fra at Finans2 AS, SkanKred Norge AS og SkanKred A/S (Danmark) er konsolidert inn pr. 1.1.2016. 

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med, og som påvirker bankens 

stilling negativt. 

 

 

 
 

 

 

NOTE 1 - TAP PÅ UTLÅN

1. kvartal 1. kvartal Året

 2017 2016 2016

Periodens endring i individuelle nedskrivinger -1.936         4.672          -25.003       

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier                        -  -             -             

Periodens endring i gruppevise nedskrivinger 1.000          -             -             

Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for 2.034          -             30.510        

Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for -             -             3.823          

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -176            -108            -1.342         

Periodens inngang på kjøpte fordringer og porteføljer -1.351         

Periodens tapskostnad -429            4.564          7.987          

NOTE 2 - NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden 20.172                                  45.175            45.175            

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 381                                       1.980              2.473              

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 2.549                                    2.737              4.376              

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder -2.862                                   -45                 -1.342             

Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet -2.004                                   -                 -30.510           

Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 18.236                                  49.847            20.172            

Gruppenedskrivninger på utlån

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden 7.000                                    7.000              7.000              

Periodens endring i gruppenedskrivninger 1.071                                    -                 -                 

Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden 8.071                                    7.000              7.000              
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NOTE 3 - MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN

Misligholdte engasjement

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Brutto misligholdte utlån 215.009                                230.186          209.586          

Individuelle nedskrivninger -17.050                                 -29.652           -16.918           

Netto misligholdte utlån 197.959                                200.534          192.668          

Andre tapsutsatte engasjement

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) 1.570                                    47.774            4.730              

Individuelle nedskrivninger -1.186                                   -20.195           -3.254             

Netto tapsutsatte engasjement 384                                       27.579            1.476              

NOTE 4 - FORDELING UTLÅN KUNDER

Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Landbruk -                                       -                 -                 

Industri 7.719                                    7.957              7.799              

Bygg, anlegg 231.648                                100.430          243.055          

Varehandel 34.093                                  10.930            34.353            

Transport 465                                       524                482                

Eiendomsdrift etc 414.963                                376.304          373.646          

Annen næring 83.216                                  39.342            37.442            

Sum næring 772.104                                535.486          696.777          

Personkunder 1.680.629                              1.538.917       1.594.884       

Brutto utlån 2.452.733                              2.074.403       2.291.662       

Individuelle nedskrivninger -18.236                                 -49.847           -20.172           

Gruppenedskrivninger -8.071                                   -7.000             -7.000             

Netto utlån til kunder 2.426.427                              2.017.558       2.264.491       

Totale utlån 2.426.427                              2.017.558       2.264.491       
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NOTE 5 - KAPITALDEKNING

Kapitaldekning

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Egenkapital 334.025      275.680      275.680      

Årets resultat justert for ubytte 16.832        -             58.344        

Sum egenkapital 350.857      275.680      334.024      

Balanseført utsatt skattefordel -             -             -             

Immaterielle eiendeler -1.840         -1.440         -1.910         

Fradrag i ren kjernekapital -             -             -             

Ren kjernekapital 349.017      274.240      332.114      

Fondsobligasjoner 50.000        50.000        50.000        

Fradrag i kjernekapital -             -             -             

Sum kjernekapital 399.017      324.240      382.114      

Netto ansvarlig kapital 399.017      324.240      382.114      

1. kvartal 1. kvartal Året

2017 2016 2016

Eksponeringskategori (vektet verdi)

Institusjoner 41.370        60.742        57.899        

Foretak 269.868      123.466      266.490      

Pantsikkerhet eiendom 840.138      650.509      783.266      

Forfalte engasjementer 221.564      242.625      208.076      

Obligasjoner med fortrinnsrett 37.397        16.919        43.394        

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 27.697        29.400        19.035        

Andeler verdipapirfond 22.088        20.934        21.583        

Egenkapitalposisjoner 13.759        14.957        9.209          

Øvrige engasjementer 202.024      274.453      173.010      

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 1.675.905    1.434.005    1.581.961    

Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 245.043      210.713      245.043      

Beregningsgrunnlag 1.920.948    1.644.717    1.827.004    

Kapitaldekning i % 20,8 % 19,7 % 20,9 %

Kjernekapitaldekning 20,8 % 19,7 % 20,9 %

Ren kjernekapitaldekning i % 18,2 % 16,7 % 18,2 %

Uvektet kjernekapitalandel 12,2 % 11,3 % 11,6 %

Kapitaldekning i % 20,0 % 20,3 %

Kjernekapitaldekning 20,0 % 20,3 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,4 % 17,5 %

Uvektet kjernekapitalandel 11,7 % 11,6 %

Morbank

Konsern
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NOTE 6 - VERDI OG RESULTAT PR. AKSJE

 Morbank Konsern

 1. kv. 2017 1. kv. 2017

Bokført egenkapital pr. 31.12.2016 334.025          328.615          

Endring i Annen egenkapital (608)               

Minoritetsinteresse (1)                   

Resultat etter skatt hittil i år 16.832            13.288            

Bokført egenkapital pr. 31.3.2017 350.857          341.294          

 Morbank Konsern

 1. kv. 2017  1. kv. 2017 

Bokført egenkapital pr. aksje 3,64               3,54               

Resultat pr. aksje etter skatt 0,17               0,14               
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