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Hovedpunkter 1Q 2018

Driftsresultat før tap 27,5 mill. kr, mot 22,0 mill. kr i 1Q 2017 (+25,0 %)

Resultat etter skatt 19,4mill. kr, mot 16,8 mill. kr i 1Q 2017 (+15,5 %)

Netto rentemargin 5,1 %, mot 5,0 % i 1Q 2017 

Kostnadsprosent 40,3 mot 43,4 i 1Q 2017 

Utlånsportefølje 2.990 mill. kr, mot 2.453 mill. kr i 1Q 2017 (+21,9 %)

Egenkapitalavkastning 16,4 % mot 19,7 % i 1Q 2017 

Ren kjernekapitaldekning 20,5 % og ansvarlig kapitaldekning 25,2 %, mot hhv. 18,2 % og 20,8 % i 1Q 2017 
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Refinansieringsspesialisten med skreddersydde løsninger

En av Norges første 
nisjebanker…

 Etablert i 2005 og notert på NOTC siden februar 2016

 Kapitalisert verdi ca. NOK 1,145 mrd. (kurs 11,00 pr. 27.4.2018)

 26 medarbeidere i banken

 Samlede utlån NOK 3,0 mrd. og forvaltningskapital NOK 3,8 mrd.

… spesialisert på 
refinansiering…

 Fokus på kredittverdige kunder som ikke kvalifiserer for lån hos de tradisjonelle bankene

 Nesten 80 % av refinansieringslånene sikret innenfor 60 % av registrert verdi

 Erfarne medarbeidere med god kompetanse og bredt nettverk

 Eierskap og tett samspill med markedets ledende finansagent

… med skreddersydde 
løsninger innenfor 
lønnsomme nisjer

 Refinansiering for privatkunder mot pant i fast eiendom, supplert av skreddersydde 
løsninger for mellomfinansiering og likviditetslån

 Finansiering av mindre eiendomsprosjekter i Oslo-området

 Finans2 tilbyr hele verdikjeden innen fordringsadministrasjon og –finansiering samt 
innfordring.



Individuelle løsninger i tilgrensende forretningsområder

Refinansiering
• Største forretningsområde
• Opprydding og handlingsrom for å gjennomføre finansiell restrukturering
• Nedbetalingslån mot pant i fast eiendom

Prosjektfinansiering

Fordringsfinansiering

Fordringsadmini-
strasjon og innfordring

Låneformidling

• Finansiering av mindre og mellomstore eiendomsprosjekter i Oslo og omegn
• Supplement til andre banker
• Erfarne medarbeidere, effektiv saksbehandling og korte beslutningsveier

 Kjøp av fakturaer og porteføljer av misligholdte lån
 Utnytter bredden og styrken i samspillet mellom Bank2 og Finans2
 Konkurransedyktige og fleksible løsninger som tydelig utfordrer i et voksende marked

 Solid faglig plattform utviklet siden oppstarten av SkanKred i 1992
 Moderne fordringsadministrative verktøy
 Tilbyr tjenester på tvers av de skandinaviske landene

 Norges største formidler av lån og forsikringer
 Stor salgskraft og effektive, integrerte arbeidsprosesser
 Særskilt satsning på spesiallån
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Økende behov for refinansieringsløsninger og fortsatt 
attraktive boligprosjekter i Oslo-området

Kraftig forbruksvekst medfører økt etterspørsel 
etter lån og individuelle refinansieringsløsninger

 Stor etablering av forbrukslånsbanker – sterk vekst i usikret 
gjeld

 Volumet av misligholdt gjeld økende –
forbrukslånsbankene vil bidra til  fremtidig vekst

 Gjennom digitalisering og effektivisering “mister” 
storbankene kredittverdige kunder

Små og mellomstore eiendomsutviklere jakter på 
skreddersydde finansieringsløsninger

 Fortsatt tilflytning til Stor-Oslo

 På tross av skjerpede reguleringer er det fortsatt god 
etterspørsel etter boliger i riktig størrelse, prissegment og 
område (skolekrets)

 Få banker tilbyr skreddersydde løsninger rettet mot mindre 
boligprosjekter

 Styrke bankens posisjon som en attraktiv 
refinansieringsbank

 Profilere bankens unike løsninger mot personkunder 

 Utvikle og kapitalisere på eierskapet i Eiendomsfinans AS

 Fortsatt fokus på Oslo-området, men vurderer også 
prosjekter andre steder (steder eller kunder vi kjenner)

 Videreutvikle lønnsom posisjon innen nisjen

 Foredle relasjonen til eksisterende kunder og jobbe 
målrettet mot utvalgte, nye kunder



Husholdningenes gjeldsbelastning fortsetter å vokse…

Rentebelastning er beregnet som renteutgifter som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgifter. 
Gjeldsbetjeningsgrad inkluderer i tillegg anslått avdrag på lånegjelden med 18 års nedbetalingstid.
Gjeldsbelastning er lånegjeld i prosent av disponibel inntekt.

Kilde
Pengepolitisk rapport 1/18 



Fortsatt frisk vekst innen forbruksfinansiering…
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… og det er fortsatt vekst i antall inkassosaker

Kilde: Finanstilsynet
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Fordringsadministrasjon og -finansiering nytt vekstområde

Finans2 i korte trekk Nordisk organisasjon på plass

 Betydelig oppskalering for å håndtere vekst ved 
gjennom økt bemanning fra 4 i 2015 til p.t. 41, 
inkludert oppkjøp av SkanKred vinteren 2016 
(etablert i 1992)

 Tilbyr integrerte tjenester i hele verdikjeden for 
fordringsadministrative tjenester inkludert 
faktura- og porteføljekjøp

 Kontorer in Norge, Danmark and Sverige

 Effektiv og moderne plattform for videre vekst

Fordringsadministrative tjenester som støtter hele verdikjeden

39

3

2

Verdikjede tidslinje

Faktura 1st purring                             2nd purring                         Innfordring Porteføljer og langtidsovervåkin

Porteføljekjøp1

Fakturakjøp2

Administrative tjenester3

Purretjenester4 Tredjeparts in5

0 dager 14 28 42-50 70-90 +365

48 000
Saker i porteføljen

Finans2 AS
Morselskap og norsk

virksomhet

Finans2 AB
Svensk datterselsakp

Finans2 A/S
Dansk datterselskap

Kilde: Selskapsinformasjon



Strategisk fokus i Finans2

• Økende andel kunder ønsker en samarbeidspartner på tvers av 
de nordiske landene

• Fremstå som en fleksibel leverandør av integrerte løsninger 
langs hele verdikjeden

Nordisk fotavtrykk

• Tydelig trend i markedet fra avtaler om tredje-parts innfordring 
til løpende salg av fordringer 

• Vilje til å investere i kjøp av fakturaer og porteføljer som bidrar 
til økt volum på innfordringsområdet

Kjøp av fordringer

• Prioritere kundesegmenter med drivere og fokus på teknologi 
og volumbaserte forretningsmodeller

• Transformasjon fra færre krav med lange prosesser til mange 
krav med kortere og effektive prosesser 

Teknologi og 
effektivitet
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Kjøp av Eiendomsfinans en viktig strategisk posisjonering

Norges største
formidler av lån
og forsikring…

 Etablert 1993

 Nye utlån 2017 NOK ~4.3 mrd.  

 ~50 ansatte i 8 strategisk plasserte kontorer i hele 
Norge

… med 
effektive, 
integrerte

arbeidspro-
sesser og stor

salgskraft

 Full koordinering av prosessen mellom kunde, bank 
og eiendomsmegler/andre

 Overlevering av kunde til respektive banker

 Effektiv leveranse  av ferdige søknader til 
partnerbankene

 70-80% av nye kunder er referanser fra eksisterende 
kunder

 Tett samarbeid utviklet siden 2011

 Bank2 og de største aksjonærene kjøper 60 %, hvorav Bank2’s andel 
utgjør 12 %

 Bank2 er forpliktet til å kjøpe resterende 40 % over 4 år

 Resultat 2017: Omsetning 77,1 mill. Kr, driftsresultat 13,4 mill. kr

Bakgrunn Landsdekkende kontornett

Fordeling nye utlån 2017Fordeling etableringsgebyrer

Oslo

Lillestrøm

Stavanger

Bergen

Trondheim

Drammen

Harstad

Tromsø

Ski
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Bank2-
gruppen

Personkunder SMB/næring

Digitalisere og 
effektivisere 

saksbehandlings-
og kunde-

komm.løsninger

Økt og mer 
spisset 

kundekommuni-
kasjon om 

refinansierings-
løsninger

Kapitalisere på 
eierskapet og 
samarbeidet 

med 
Eiendomsfinans

3. MARKEDSFØRING

2. EFFEKTIVISERING

4. AGENTER

Bygge videre på 
nordisk 
plattform

Utvikle 
samarbeid og 
relasjoner til 

utvalgte 
prosjektutviklere 
i Oslo-området 
for å bidra til en 

diversifisert 
utlånsportefølje

1. FORBRUKSVEKST 

Voksende 
etterspørsel etter 
refinansierings-

løsninger

6. SMB SEGMENTET

5. PROSJEKTFINANSIERING

Tydelig strategi for fortsatt lønnsom vekst

Tilby nye og 
alternative 

finansierings-
løsninger i et 

voksende SMB-
marked
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God soliditet

• Etter økningen med 70 mill. kroner i egenkapital og 60 mill.
kroner i ansvarlig lån er kapitalsituasjonen godt tilpasset
forretningsstrategien og kapitalkravene.
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Balanse 31. mars 2018

EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL

Utlån Privat 1.774.197 Innskudd fra kunder 3.119.910 

Utlån Næring 1.074.627 Annen gjeld 40.166      

Kjøpte porteføljer og fakturaer 141.031    Påløpte kostnader 24.416      

Utlån og fordringer før nedskrivninger 2.989.855 Ansvarlig lånekapital 110.000    

Nedskrivninger -18.708     Sum gjeld 3.294.492 

Netto utlån og fordringer 2.971.147 

Innskudd i norske banker og Norges Bank 320.434    

Obligasjoner 373.998    Aksjekapital 238.031    

Andeler i rentefond og aksjer i Eiendomsfinans, Eika, SDC og BankID 42.338      Annen egenkapital 250.895    

Eierinteresser i konsernselskaper 14.773      Sum egenkapital 488.926    

Andre eiendeler 40.962      

Opptjente ikke mottatte renteinntekter og forskuddsbetalte kostnader 19.766      

Sum eiendeler 3.783.418 Sum gjeld og egenkapital 3.783.418 



Stabil utlånsvekst og fortsatt ren innskuddsfunding

• Refinansieringslån med pant i fast eiendom er bankens 
viktigste produktområde. Porteføljen utgjorde 1.717 
mill. kroner pr. 1Q 2018, mot 1.602 mill. kroner pr. 1Q 
2017, dvs. en vekst på 7,2 %.

• I løpet av to år har banken bygget en solid virksomhet 
innen prosjektfinansiering, og det er god tilgang på 
attraktive prosjekter. Porteføljen utgjorde 1.075 mill. 
kroner pr. 1Q 2018, mot 726 mill. kroner pr. 1Q 2017, 
dvs. en vekst på 48 %.

• Bankens innskuddsdekning utgjorde 109 % pr. 1Q 2018, 
mot 116 % pr. 1Q 2017.

• Gjennomsnittlig funding kostnad i 1Q 2018 var 1,78 %



Et godt kvartalsresultat

• Driftsresultatet for 1Q 2018 er 25 % høyere enn i 1Q 2017.
• Bankens driftsresultat er nesten fordoblet i løpet av de tre 

siste årene, bl.a. pga. målrettet satsning på leveranser av 
individuelle løsninger i lønnsomme markedsnisjer.

• I tillegg er porteføljekvalitet og kompetanseutvikling høyt 
prioriterte områder.

• Resultat etter skatt for 1Q 2018 var 19 mill. kroner, som er 
3,4 mill. kroner bedre enn for samme periode i 2017.

• Netto renteinntekter for 1Q 2018 utgjorde 48 mill. kroner, 
mot 39 mill. kroner i 1Q 2017.

• Tap på utlån utgjorde 1,6 mill. kroner, mot 3,7 mill. kroner 
i 1Q 2017 før tilbakeføring av 2,8 mill. kroner ved salg av 
et pantobjekt.



Fortsatt lave tap og lavere mislighold

• Tap på utlån stabiliserer seg på et vesentlig lavere nivå 
enn for 2-3 år siden. 

• Sterkt fokus på kredittvurdering og tett oppfølging av 
utsatte engasjementer.

• To større næringsengasjementer som medførte 
tapsavsetninger i 2013-15, er ute av balansen.

• Forventet tap fremover på 0,25 – 0,40 %

• Sterkt fokus på tett oppfølging av kunder med uordnede 
og misligholdte lån.

• Tett samarbeid med Finans2 fortsetter å gi gode 
synergieffekter.



Stabil utvikling i marginer og kostnader 

• Kundemarginen var 6,6 %, mot 6,7 % i 1Q 2017 og 7,0 % for 
hele 2017. Utviklingen beror på høye gebyrinntekter som 
følge av mye innfrielser på slutten av 2017, samt noe 
høyere funding kostnader.

• Kort beslutningsvei og fleksible løsninger til profesjonelle 
eiendomsutviklere gir muligheter for god lønnsomhet på 
prosjektfinansieringsområdet.

• Løpende fokus på kostnadseffektivisering gjennom 
digitalisering av salgs- og produksjonsprosesser.

• Tydeligere og forsterket markedsføring av bankens unike 
løsninger vil medføre høyere markedsføringskostnader 
fremover.

• Antall medarbeidere forventes å være relativt stabilt på 
rundt 25 årsverk de nærmeste par årene



Fortsatt høy egenkapitalavkastning

• Egenkapitalavkastningen var 16,4 % i 1Q 2018, mot 19,7 % i 1Q 
2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig emisjonen i desember 
på 70 mill. kroner.

• Egenkapitalavkastning etter skatt har vært minst 15 % siden 
2012, og utgjør i snitt 18,5 %.

• Fremover forventes den årlige egenkapitalavkastningen å ligge 
rundt dette snittet.



Beste resultat pr. aksje i bankens historie

• Resultat pr. aksje etter skatt for 1Q 2018 var 0,19 
kroner, som er 0,02 kroner bedre enn for samme 
periode i 2017.

• Økningen beror på høyere netto renteinntekter 
og lavere tap på utlån.

• Siste omsetningskurs for BATO-aksjen pr. 27.4.2018
var 11 kroner, noe som gir en P/B på 2,34.
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Aksjonærer

Pr. 27. april 2018

20 største aksjonærer Antall aksjer Eierandel

Valset Invest AS og Jon Harald Nordbrekken 10.591.894          10,1792 %

Cryptic AS og Jon Are Nordbrekken 10.405.214          9,9998 %

Carlot AS og Christer Karlot Eriksen 10.404.295          9,9989 %

Moro AS 10.081.209          9,6884 %

Bryn Invest AS 8.921.344             8,5737 %

Sundt AS 7.637.498             7,3399 %

Perestroika AS 4.398.055             4,2267 %

Artel AS 4.238.202             4,0731 %

J.S. Sedal Invest AS 2.753.784             2,6465 %

Redback AS 2.088.410             2,0070 %

As Hamang Papirfabrik 2.073.558             1,9928 %

Viddas AS 1.836.712             1,7651 %

Aksel Lund Svindal 1.815.060             1,7443 %

Eriksen Consult & Holding AS 1.776.446             1,7072 %

Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1.697.308             1,6312 %

Vida-Holding AS 1.500.000             1,4416 %

Indigo Invest AS 1.319.796             1,2684 %

Ivar S Løge AS 1.200.000             1,1532 %

Kbentsen Holding AS 1.150.000             1,1052 %

Fjordsyn AS 1.042.200             1,0016 %

Sum 20 største eiere 86.930.985          83,5438 %

Øvrige 17.123.575          16,4562 %

Sum totalt 104.054.560        100,0000 %



Kursutvikling i Bank2-aksjen



DISCLAIMER

Bank2 er ikke ansvarlig overfor leser eller tredjepart for økonomisk tap eller annen skade som beror på
at innholdet er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Bank2’s side, eller
som skyldes helt andre forhold. Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan vises feilaktig, vises
med feil verdier eller helt uteblir, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold.

Kilden er Bank2 med mindre annet er oppgitt.
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Strategisk perspektiv

•Nye forbrukslånsbanker etableres løpende

•«Nåløyet» hos storbankene blir smalere

•Opphetet boligmarked er med på å øke kjøpelysten
Høyt privat forbruk og ve

•Fortsatt stor tilflytting til Oslo-området

•«DINK’ene» tilbake i markedet (unge mennesker med stor 
låneappetitt og god betjeningsevne)

•Få banker tilbyr «skreddersøm» mot mindre boligprosjekter

Stor etterspørsel etter 
nye boliger i Oslo-

markedet

•SMB-markedet nedprioritert av tradisjonelle banker

•Økt fokus på likviditet og fordringer som eneste aktiva

•Digitalisering gir nye markedsmuligheter og et mer fragmentert 
tilbud

Behov for nye 
finansieringsmodeller i et 

voksende SMB-marked
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Hovedprodukter

Personkunder

• Refinansieringslån med sikkerhet i fast eiendom

• Mellomfinansieringslån

• Spesialfinansiering (Equity release)

• Innskudd/dagligbanktjenester

Næringskunder

• Lån til erverv av boligeiendom

• Lån til oppføring og rehabilitering av boligeiendom

• Annen prosjektfinansiering (asset finansiering, kortsiktig 
finansiering mv.)

• Innskudd/dagligbanktjenester

Nye forretningsområder

• Fordringsadministrasjon

• Porteføljekjøp

• Kjøp av fordringer/fakturakjøp i SMB-markedet
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Fokusområder 2018

Refinansiering Prosjektfinansiering Finans2

• Styrke bankens 
markedsposisjon innen 
REFINANSIERING

• Tydeligere og forsterket 
markedsføring av bankens 
unike løsninger 
(annonser, sosiale media, 
tv)

• Etablere posisjon som 
foretrukket partner for 
utvalgte agenter

• Videreutvikle lønnsom 
nisjeposisjon innen 
PROSJEKTFINANSIERING

• Foredling av 
kundeporteføljen med 
fokus på profesjonelle 
eiendomsutviklere

• Lønnsom drift

• Etablere tydelig 
markedsposisjon innen 
fordringsadministrasjon, 
portefølje- og fakturakjøp

• Gradvis oppbygging av 
kompetanse innen 
porteføljekjøp

• Nye kunder på 3. parts-
inkasso

file://Eikclfspi9615/pi9615$/HomeDir/i615087/GF Bank2 2017/Bank2_Annonser_Magasinet.pdf
file://Eikclfspi9615/pi9615$/HomeDir/i615087/GF Bank2 2017/Facebook reklame.PNG
file://Eikclfspi9615/pi9615$/HomeDir/i615087/GF Bank2 2017/980x600.jpg
file://Eikclfspi9615/pi9615$/HomeDir/i615087/GF Bank2 2017/BANK_2_RKLAME_YOUTUBE_100216.mp4


Tap på utlån 2007 – 1Q 2018


