
   PRESSEMELDING

SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år.
Konsernet hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt på 143 mill kroner.  Dette
tilsvarer 2,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.  Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis
89 mill kroner og 1,46 %.  Bedring i resultatet skyldes i hovedsak en ekstrainntekt på 51
millioner kroner som følge av at banken solgte seg ned fra 20 til 15,2 % i SpareBank 1
Gruppen AS.  Aksjeposten ble kjøpt av FöreningsSparbanken AS (som nå eier 24 % av
SpareBank1 Gruppen A/S).

Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 26,96 % og overskudd pr grunnfondsbevis
er på kr 36,59 omregnet på årsbasis.  Skattekostnader er beregnet til 27 mill kroner.

Kapitaldekningen var pr 31.03.99 10,53 % av beregningsgrunnlaget.  Av dette utgjør
kjernekapitalen 8,19 %.  Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen.

Det er viktig å presisere at regnskapet pr 1. kvartal 1999 er satt opp etter ny regnskapslov.
Dette innebærer endring i vurdering og bokføring av eierinteresser, verdipapirer og utsatt
skattefordel.

Utlån og innskudd
Konsernets brutto utlån pr 31.03.99 var på 22.587 mill kroner.  I forhold til samme periode i
fjor er det en økning på 677 millioner kroner og gir en vekst på 3,09 %.  Utlånsveksten stoppet
opp sist høst på grunn av renteøkningene.  Den moderate veksten fortsatte i begynnelsen av
dette året, men fra mars måned er utlånsaktiviteten økende.

Innskudd fra kunder var 14.269 mill kroner pr 1. halvår 1999.  Økningen de siste 12 måneder
er på 314 millioner kroner eller 2,25 %.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 26.309 mill kroner pr 1. kvartal i 1999.  For de siste 12
måneder er det en økning på 1.678 millioner kroner eller 6,8 %.

Tap, avsetninger og mislighold
Konsernets netto tap pr 1. kvartal i år er på 9 millioner kroner eller 0,16 % av brutto utlån.
Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 7 millioner kroner og 0,13 %.  Ettersom det
knytter seg en generell usikkerhet til utviklingen i sentrale næringer i landsdelen, er det satt av
25 millioner kroner til uspesifiserte tap.  Etter dette har banken en avsetning på 171 millioner
kroner til uspesifiserte  tap.  Netto misligholdte lån og garantier pr 1. kvartal 1999 er på 263
millioner kroner eller 1,16 % av brutto utlån.  I forhold til samme periode i fjor er misligholdet
økt med 19 millioner kroner.



Kostnader
Driftskostnadene pr 1. kvartal i år er på 163 millioner kroner, en økning på 16 millioner
(0,08 %) i forhold til i fjor.  Økningen skyldes høyere lønnskostnader som følge av fjorårets
lønnsoppgjør, økte driftskostnader og avskrivninger ved innføring av nye teknologiske
betjeningssystemer.  Konsernet har pr 1. kvartal 951 utlønnede årsverk.

Som følge av kundenes endrede bruk av banken og innføring av nye teknologiske løsninger,
ble det i 1998 avsatt 20 millioner kroner til omstilling/restruktureringstiltak.  Banken  har i
denne forbindelse som mål å redusere bemanningen med netto 100 årsverk i 1999 gjennom
ulike tilbud til de ansatte.  I løpet av 1. kvartal har 37 årsverk valgt å benytte seg av disse
tilbudene.  Utviklingen i driftskostnadene er i samsvar med bankens langsiktige mål om en
mer kostnadseffektiv drift.

Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år.  Det er spesielt gledelig at
misligholds- og tapsnivået  fortsatt er lavt og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå.
Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger viser vi til vedlagte notat med tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 02 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.

Tromsø, 28. april 1999
Sparebanken Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
informasjonssjef



Regnskapsprinsipper

Regnskapet pr 1 kvartal 1999 er satt opp etter ny regnskapslov
og ny årsoppgjørsforskrift. Dette innebærer endringer i
vurdering og bokføring av eierinteresser, verdipapirer og utsatt
skattefordel. Implementeringsvirkningen er tatt direkte mot
egenkapitalen 01.01.99.   Balanse- og resultatregnskap pr
31.12.1998 og sammenlignbare perioder i 1998 er  korrigert.
 
Resultatutvikling

Sparebanken Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat etter
tap, men før skatt pr. 31.03.99 på 143 mill. kroner. Dette
tilsvarer 2,20% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK).
Tilsvarende tall for samme periode i fjor  var henholdsvis 89
mill. kroner og  1,46%. Resultatforbedringen skyldes nedsalget
av eierposten i SpareBank 1 Gruppen.

Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 26,96% og
overskudd pr. grunnfondsbevis på kr. 36,59 omregnet på
årsbasis.  Skattekostnaden er beregnet til 27 mill. kroner. 

Rentemarginen

Sparebanken Nord-Norge hadde netto renteinntekter på 203
mill kroner pr 31.03.99, mot 194 mill kroner i tilsvarende
periode i 1998. I forhold til GFK utgjorde dette 3,10%.
Sammenlignet med 1. kvartal 1998 er dette en nedgang på
0,07%-enheter, fra 3,17%.   

Netto inntekter fra banktjenester

Netto andre inntekter, eksklusiv valuta og verdipapirer, var 45
mill. kroner pr 1 kvartal 1999.  Fortsatt er det inntekter fra
betalingsformidlingen som utgjør den største andelen av netto
provisjonsinntekter. I tillegg viser inntekter fra salg av
forsikringsprodukter en positiv utvikling.

Inntekter fra valuta og verdipapirer

Netto inntekter fra valuta og verdipapirer var 41 mill. kroner pr.
31.03.99. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 6 mill
kroner. 

Som følge av ny regnskapslov og vurdering av
handelsporteføljen til virkelig verdi, er det  pr 31.03.99 bokført
en urealisert gevinst på 12 mill kroner på handelsporteføljen.
Den positive utviklingen i rentemarkedet innebærer også at
urealisert tap på rentebærende portefølje pr 31.12.98 er
tibakeført i 1. kvartal 1999.

Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 61 mill
kroner pr 31.03.99. I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig
lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr 31.03.99
på 57 mill kroner.

Kostnader

Driftskostnadene pr. 31.03.99 utgjorde 163 mill. kroner, en
økning på 16 mill. kroner sammenlignet med samme periode i
1998. I forhold til GFK utgjorde sum driftskostnader 2,48%, en
økning på 0,08%-enheter sammenlignet med 1. kvartal 1998.
Økningen i driftskostnadene sammenlignet med samme periode
i 1998 skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader som følge av
lønnsoppgjøret i 1998 og økte driftskostnader og avskrivninger
knyttet til investeringer i maskiner og i systemløsninger.
Investeringene gir i innledningsfasen økte kostnader, men har
et betydelig inntjeningspotensiale. 

Som følge av kundenes endrede bruk av banken og innføring
av nye teknologiske løsninger, ble det i 1998 avsatt 20 mill
kroner til omstilling/ restruktureringstiltak. Banken har i denne
forbindelse som mål å redusere bemanningen med netto 100
årsverk i 1999, gjennom ulike tilbud til de ansatte.  I løpet av 
1. kvartal har 37 årsverk valgt å benytte seg av disse tilbudene.
Utviklingen i driftskostnadene er i samsvar med bankens
langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift.

Konsernet hadde 951 utlønnede årsverk pr. 31.03.99.

Lave tap og  lavt mislighold

Konsernets brutto tap, pr. 31.03.99 ekskl avsetning til
uspesifiserte tap, var 18 mill. kroner, mens  inngang på tidligere
avskrevne lån var 9 mill. kroner. Dette ga et nettotap på 9 mill.
kroner, eller 0,16% av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme
periode i fjor var 7 mill. kroner og 0,13%. 

I tillegg har styret funnet det riktig å øke de uspesifiserte
tapsavsetningene med 25 mill kroner slik at de samlede
avsetninger til uspesifiserte tap på utlån ved utgangen av 1.
kvartal 1999 er 171 mill kroner. Dette utgjør 0,76% av brutto
utlån.  Økningen i de uspesifiserte tapsavsetningene skyldes
fortsatt generell usikkerhet knyttet til utviklingen i sentrale
næringer og i landsdelen.  

Netto misligholdte lån og garantier pr. 31.03.99 var 263 mill.
kroner, eller 1,16% av brutto utlån. Sammenlignet med samme
periode i fjor, er netto mislighold økt med 19 mill. kroner, fra
244 mill. kroner, som tilsvarte 1,11% av brutto utlån.

SPAREBANKEN NORD-NORGE
1. KVARTAL 1999 - KONSERNET

* Meget tilfredstillende bankdrift , resultat 143 mill kroner før skatt

* Gevinst på 51 mill kroner som følge av nedsalg av eierposten i SpareBank 1 Gruppen AS

* Kontrollert kostnadsutvikling

* Lave spesifiserte tap og lavt  mislighold

� Avsetning på 25 mill kroner til uspesifiserte tap

* Lavere  utlånsvekst, moderat innskuddsvekst



Konsernets mislighold av lån er fortsatt lavt, og er en indikasjon
på at de kontrolltiltak og styringssystemer som benyttes
samsvarer med styrets mål om at fortsatt ekspansjon skal skje
med en betryggende risikoprofil.
Utviklingen i rentemarkedet har ført til et ytterligere fokus på
overvåkning og kontrolltiltak knyttet til enkelte bransjer og
engasjementer.

Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler

Svenske FöreningsSparbanken (FSPA) er kommet inn som eier
med 24% i SpareBank 1 Gruppen AS. Inntreden er
gjennomført som en rettet emisjon mot FSPA og vi har
derigjennom redusert eierandelen fra 20% til 15,2%.
Nedsalget har utløst en gevinst i 1. kvartal 1999 på 51 mill
kroner. Transaksjonen utløser ikke betalbar skatt, og da
eierposten i SpareBank 1 Gruppen AS er en strategisk
investering er det heller ikke beregnet utsatt skatt på gevinsten.
 

Forvaltningskapital

Konsernets forvaltningskapital var 26.309 mill. kroner pr.
31.03.99. For  de siste 12 månedene representerer dette en
vekst på 1678 mill. kroner, eller 6,81%.

Utlån og innskudd 

Konsernets brutto utlån til kunder var 22.587 mill. kroner pr.
31.03.99. Sammenlignet med tilsvarende periode i  1998 er det
en  økning på 677 mill. kroner som  gir en  vekst på 3,09%.
Utlånsveksten stoppet opp høsten 1998 som følge av et
stigende rentemarked. Den moderate utlånsveksten fortsatte i
begynnelsen av 1999, mens mars måned viser at
utlånsaktiviteten har tatt seg noe opp.
I kredittgivningen legger banken fortsatt stor vekt på å holde
høy kvalitet, med strenge krav til tilbakebetalingsevne og
sikkerhet. Ut fra dette og den senere tids usikkerhet i
rentemarkedet, er veksten på et tilfredstillende nivå.

Konsernets innskudd fra kunder var 14.269 mill. kroner pr.
31.03.99. Økningen siste 12 måneder var på 314 mill. kroner
eller 2,25%.  

Veksten i konsernets utlån er sterkere enn innskuddsveksten,
og egenfinansieringen er derfor redusert. Dette er kompensert
ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån.

Egenkapital og kapitaldekning

Kapitaldekningen var pr. 31.03.99 10,53% av
beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,19%.
Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen. 
Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes endring i behandling av
eierinteresser i SpareBank 1 Gruppen AS etter reduksjon av
eierandelen. Tidligere ble SpareBank 1 Gruppen AS fullt
konsolidert, mens banken pr 31.03.99 har redusert
tilleggskapitalen med krav om kapitaldekningsreserver. Denne
reduksjonen utgjør 183 mill kroner, eller 0,96%. I tillegg innebar
endring i vekting av utlån til boligformål pr 3. kvartal 1998 en
reduksjon i kapitaldekningen på ca 0,40%.
Resultatet etter skatt pr. 31.03.99 tilsvarer en økning i
kapitaldekningen på 0,61%.

Bankens grunnfondsbeviseiere

Grunnfondsbeviseierne
Banken har en  grunnfondsbeviskapital på 644,3 mill. kroner
som fordeler seg på 2132 grunnfondsbeviseiere pr. 31.03.99.
Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere
fremgår av noteopplysninger.

Ny regnskapslov 
Innføring av endrede regnskapsprinsipper som følge av ny
regnskapslov får konsekvenser for egenkapitalen i banken.
Dette gjelder både føring av utsatt skattefordel og innføring av
egenkapitalmetoden for døtre, tilknyttede selskaper etc.
Omklassifisering av verdipapirporteføljen gir for Sparebanken
Nord-Norge ingen endringer i egenkapitalen 01.01.1999. Det
vises forøvrig til opplysninger foran om merverdier i øvrige
verdipapirer.
Fond for vurderingsforskjeller og utsatt skattefordel er i
regnskapet bokført mot Sparebankens fond. Kredittilsynet har
vedtatt at virkningen på kapitaldekningsgraden skal
nøytraliseres ved bruk av egenkapitalmetoden og bokføring av
utsatt skattefordel i selskapsregnskapet. Dette skjer gjennom et
fradrag i egenkapitalen svarende til økningen som
egenkapitalmetoden og bokføring av utsatt skattefordel
medfører. Banken legger også samme forståelse til grunn ved
vurdering av grunnfondsbeviseierenes andel av egenkapialen i
banken.
 

Utsiktene fremover

Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år.  Det
er spesielt gledelig at misligholds- og tapsnivået fortsatt er  lavt
og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå. Styret
legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en
betryggende risikoprofil.

Utsiktene for 1999 for hovednæringene i Nord-Norge er mer
usikker enn tidligere. Dette gjelder spesielt råstofftilgangen og
prisutviklingen innenfor fiskeriene. I tillegg er utsiktene for
bygg og anleggssektoren preget av svak ordretilgang.
Turistnæringen ser ut til å kunne få et godt år også i 1999.
Videre er “nye” næringer basert på IT og forskning i fremvekst
i landsdelen.

Tromsø, 27. april 1999
Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE



Resultatregnskap - Konsern

Balanse - Konsern

% av % av Endring Endring
31.03.99 snitt forv. 31.03.98 snitt forv. kr. %

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 203 3,10% 194 3,17% 9 -0,07%
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 45 0,69% 46 0,75% -1 -0,06%
Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 7 0,11% 10 0,16% -3 -0,06%
Andre inntekter 48 0,73% 13 0,21% 35 0,52%
Sum inntekter 289 4,42% 243 3,97% 46 0,45%

Lønn og generelle administrasjonskostnader 116 1,77% 103 1,68% 13 0,09%
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 16 0,24% 11 0,18% 5 0,07%
Andre kostnader 31 0,47% 33 0,54% -2 -0,06%
Sum kostnader 163 2,48% 147 2,40% 16 0,08%

Resultat før tap og nedskrivninger 126 1,94% 96 1,57% 30 0,37%

Tap på utlån, garantier m.v. 34 0,52% 7 0,11% 27 0,41%
Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 51 0,78%
Resultat før skattekostnader 143 2,20% 89 1,46% 54 0,74%

Skattekostnad 27 0,41% 23 0,38% 4 0,04%
Resultat etter skattekostnader 116 1,79% 66 1,08% 50 0,71%

Endring Endring
31.3.99 31.3.98 siste år kr. siste år %

Forvaltningskapital 26.309 24.600 1.709 6,95%
Brutto utlån 22.587 21.910 677 3,09%
Innskudd 14.269 13.955 314 2,25%
Netto ansvarlig kapital 2.006 2.152 -146 -6,78%
Kapitaldekning % 10,53% 12,13%
Egenkapitalrentabilitet etter skatt % 26,96% 16,07%
Kostnader i % av inntekter 56,40% 60,49%
Netto mislighold 263 244 19 7,79%
Netto mislighold i % av brutto utlån 1,16% 1,11%

Morbanken:
Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 36,59 21,04
Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 132,55 132,24
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Omsetning grunnfondsbevis

DE 20 STØRSTE GRUNNFONDSBEVISEIERNE P.R. 31.03.99 DE 20 STØRSTE NORD-NORSKE GRUNNFONDSBEVISEIERNE P.R. 31.03.99

EIERE ANTALL ANDEL AV TOTAL EIERE ANTALL ANDEL AV TOTAL 
GRUNNFONDSBEVIS GR.FONDSBEVISKAPITAL GRUNNFONDSBEVIS GR.FONDSBEVISKAPITAL

Postbanken 326.000 5,06% Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, Tromsø 87.700 1,36%
Folketrygdfondet 290.000 4,50% Ludwig Mack AS, Tromsø 70.100 1,09%
Sparebank1 Midt-Norge 194.248 3,01% OVDS ASA, Narvik 69.000 1,07%
Sparebank1 Rogaland 155.300 2,41% Eriksen Eiendom A/S, Bardufoss 40.500 0,63%
Unibank A/S 140.000 2,17% Nordlandsbanken A/S, Bodø 33.400 0,52%
Credit Agricole Ind 114.400 1,78% Troms Kraft A/S, Tromsø 32.000 0,50%
Brown Brothers Harriman &Co 100.000 1,55% Norges Råfisklag, Tromsø 28.700 0,45%
Tonsenhagen Forretningssenter AS 92.850 1,44% Per Strand A/S, Harstad 25.000 0,39%
Wenaasgruppen AS 88.150 1,37% Tromsø Kullkran A/S, Tromsø 24.400 0,38%
Troms Fylkes Dampskipsselskap 87.700 1,36% Bj. Rasch-Tellefsen A/S, Harstad 23.500 0,36%
Tine Meieriers pensjonskasse 80.000 1,24% Berg Holding A/S, Moen 20.500 0,32%
Union Bank of Norway 72.225 1,12% Halfdan Jakobsen, Tromsø 20.000 0,31%
Ludvig Mack AS 70.100 1,09% Helgeland Kraftlag A/L, Mosjøen 20.000 0,31%
OVDS ASA 69.000 1,07% Gullsmed Kristiansen Eiendom A/S, Tromsø 15.000 0,23%
Sparebank1 Vest 59.000 0,92% Narvik Sparebank, Narvik 15.000 0,23%
Oslo Kommunale pensjonskasse 52.950 0,82% Asløv Sandnes, Vadsø 14.250 0,22%
Ringerikes sparebank 51.700 0,80% Odd B. Johannessen, Tromsø 13.000 0,20%
Einar Nistad Finans og eiendom 50.000 0,78% Hemming Andersen, Tromsø 11.400 0,18%
Norgeskreditt 46.300 0,72% Hagbart Kræmer A/S, Tromsø 10.200 0,16%
Olsen &Co pensjonskasse 42.500 0,66% Odd Erik Hansen, Tromsø 10.000 0,16%
SUM 2.182.423 33,87% SUM 583.650 9,07%

Utbyttepolitikk
Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens

egenkapital.

Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til
sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og
avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens
egenkapitalsituasjon.

Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.



MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN

MORBANKEN KONSERN
31.03.98 31.03.99 31.03.99 31.03.98

367 372 Totalt misligholdte lån og garantier 390 378
131 125  - Spesifiserte tapsavsetninger 127 134
236 247  = Netto misligholdte lån og garantier 263 244

230 250 Misligholdte lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet: 263 241

Sum mislighold er summen av engasjement med mislighold over 90 dager,
og hvor samlet restanse overstiger kr.1.000,- , og tapsutsatte engasjementer

BOKFØRTE TAP

MORBANKEN KONSERN
31.3.98 31.3.99 31.3.99 31.3.98

-16 6 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger 6 -16
25 Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger 25 0

31 12  + Periodens konstaterte tap 12 31
8 9  - Inngang på tidligere konstaterte tap 9 8
7 34  = Tap på utlån, garantier m.v. 34 7

Konstaterte tap fordeles som følger:

25 8 Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år er avsatt 8 25
spesifiserte tapsavsetninger for

6 4  + Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er avsatt for 4 6
31 12  = Sum konstaterte tap 12 31

KAPITALDEKNINGEN

MORBANKEN KONSERN

31.12.98 31.03.98 31.03.99 31.03.99 31.03.98 31.12.98

1.554 1.490 1.574 Kjernekapital (1) 1.561 1.533 1.616
699 695 698 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 698 695 699

Fradragsposter:
(66) (76) (65)  Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (65) (76) (104)

Goodwill (5)
(183)Kapitaldekningsresserve (183)

2.187 2.109 2.024 Netto ansvarlig kapital 2.006 2.152 2.211

18.904 17.409 18.859 Totalt risikovektet volum 19.054 17.735 19.303
11,57% 12,11% 10,73% Kapitaldekning i % 10,53% 12,13% 11,45%

 (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat  inkludert i kjernekapitalen.


