
Pressemelding

• SpareBank1 Nord-Norge med 70 mill i resultat for
        1. kvartal 2001

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag frem konsernets driftsresultat for 1. kvartal i år.
Konsernet har et driftsresultat etter tap, men før skatt på 70 mill kroner, tilsvarende tall for
i fjor var 101 mill kroner.

Hovedårsaken til resultatnedgangen er den negative utviklingen i aksjemarkedene, direkte
gjennom bankens aksjebeholdning og indirekte gjennom bankens eierandel i SpareBank 1
Gruppen AS.  Tap på verdipapirer/valuta utgjør 16 mill kroner, mens bankens andel av
underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS er 14 mill kroner, til sammen 30 mill kroner.  I
tillegg har banken økt tapsavsetningene, spesielt er de uspesifiserte tap økt med 10 mill
kroner i forhold til 1. kvartal 2000.

Det er en reduksjon i renteinntektene som følge av konkurransen i markedet.  Derimot er
det en positiv utvikling av inntekter fra salg av fonds- og forsikringsprodukter.

Overtakelse av ansatte og portefølje fra VÅR Forsikring i Nord-Norge tilfører banken
50 000 kunder, derav 30 000 nye kunder.  Dette gir banken en større markedsandel, økte
provisjonsinntekter samt et betydelig potensiale  for salg av andre bankprodukter.

Lave tap og lavt mislighold
Konsernets netto tap pr 31.03.01 på lån og garantier er på 18 mill kroner eller 0,25 % av
brutto utlån.  Tilsvarende tall for samme periode på lån og garantier i fjor var 3 mill kroner
eller 0,04 % .  Av tap på 18 mill kroner er 10 mill kroner  avsetning til uspesifiserte tap.
Konsernets mislighold er fortsatt lavt.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 33 481 mill kroner pr 31.03.2001.  I forhold til de siste
12 mnd er dette en vekst på 2 917 mill kroner, eller 9,5 %.

Utlån og innskudd
Brutto utlån for konsernet er på 29 315 mill kroner, en økning i forhold til samme periode i
fjor på 2 380 mill  kroner, eller 8,8 %.
Innskudd fra kunder er på 17 745 mill kroner.  Her er det for de siste 12 mnd en økning på
2747 mill kroner eller 18,3 %.

Høy markedsaktivitet og sterk vekst i nettbankbruk
Bankens store og økende kundebase i personmarkedet og i bedriftsmarkedet reflekterer
sammen med den høye aktiviteten i boligmarkedet bankens utlånsvekst, innskuddsvekst og
transaksjonsvekst.  Banken har det siste året styrket innsatsen innenfor spareområdet som



også vises gjennom betydelig økning i innskudd fra kunder og økte provisjonsinntekter fra
salg av andre spareprodukter.

SpareBank 1 Nord-Norge har nå ca 40 000 nettbankbrukere.  Dette er en økning med ca
5000 siden årsskiftet.  Trenden blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å
betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester.

Egenkapital
Kapitaldekningen pr 31.01.03 er 10,45 % av beregningsgrunnlaget.  Av dette utgjør
kjernekapitalen 8,29 %.

Myndighetene har med virkning fra 1. april 2001 endret grunnlaget for risikovekting av utlån
til boligformål.  For SpareBank 1 Nord-Norge betyr dette at risikovektet balanse reduseres
med ca 950 mill kroner, noe som gir en økning i kapitaldekningen med ca 0,45 %.

Oppsummering
Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år selv om
resultatet i forhold til samme periode i fjor er noe svakere på grunn av negativ utvikling i
aksjemarkedene.  Det er spesielt gledelig at innskudd fra kunder og inntekter fra salg av
fonds-og forsikringsprodukter fortsatt viser en positiv utvikling.

Banken er etter hovedstyrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens
utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet.  Hovedstyret  legger vekt på at
fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. dir Hans Olav Karde tel. 776 22401 eller viseadm. dir
Oddmund Åsen tel. 776 22094

Tromsø, 25 april 2001

SpareBank 1 Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør



SPAREBANKEN NORD-NORGE
1. KVARTAL 2001 - KONSERNET

* Driftsresultat på 70 mill kroner før skatt (101 mill kroner pr. 1. kvartal 2000)
* Tap verdipapirer og valuta 16 mill kroner
* Andel underskudd SpareBank 1 Gruppen AS bokført med 14 mill kroner pr 1 . kvartal 2001
* Økning i provisjonsinntekter fra salg av fonds- og forsikringsprodukter
* Banken har overtatt 59 ansatte fra VÅR Forsikring, forsikringsporteføljer og
  50.000 kunder – hvorav 30.000 nye kunder
* Banken har 40 000 nettbankbrukere
* Lave tap og kontrollert mislighold
* Kontrollert  utlånsvekst, god innskuddsvekst
 
 
Resultatutvikling
Sparebanken Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat
etter tap, men før skatt pr. 31.03.2001 på 70 mill. kroner. Dette
tilsvarer 0,86% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK).
Tilsvarende tall for samme periode i fjor  var henholdsvis
101 mill. kroner og  1,36%. Konsernets
egenkapitalavkastning etter skatt er på 8,70% og overskudd
pr. grunnfondsbevis på kr. 13,95 omregnet på årsbasis.
Skattekostnaden er beregnet til 23 mill. kroner.

Hovedårsaken til resultatnedgangen er utviklingen i
aksjemarkedene, direkte gjennom bankens aksjebeholdning
og indirekte gjennom bankens eierandel i SpareBank 1
Gruppen AS. I tillegg har banken økt tapsavsetningene,
spesielt avsetning til uspesifiserte tap.
Sett i forhold til 1. kvartal 2000 er hovedårsak til
resultatendringen:
� reduksjon i resultat fra

 SpareBank 1 Gruppen AS - 16 mill kr
 � økt avgift til sikringsfondet -   6 mill kr
 � økt tap verdipapirer/valuta -   9 mill kr
 � økt avsetning til uspesifiserte tap - 10 mill kr

- 41 mill kr

Regnskapet er pr 1. kvartal 2001 belastet med et tap på 10,5
mill kroner knyttet til feil beregning i 1999/2000 vedrørende
bankens egenhandel innenfor valuta/renter.

Rentemargin
Konsernets netto renteinntekter er redusert med 6 mill
kroner i forhold til samme periode i fjor, og utgjør 215 mill
kroner pr 31.03.2001.I forhold til GFK utgjorde dette 2,59%,
en reduksjon på 0,39%-enheter de siste 12 måneder.
Det er i 1. kvartal 2001 avsatt 6 mill kroner i avgift til
sparebankenes sikringsfond.

Fallet i rentemarginen skyldes i all hovedsak fortsatt press
på rentemarginen som følge av den generelle konkurransen i
markedet, og økte innlånskostnader som følge av
rentesituasjonen i 3. og  4. kvartal 2000.

Netto inntekter fra banktjenester
Netto andre inntekter, eksklusiv inntekter fra valuta og
verdipapirer, utgjorde 65 mill kroner pr 1. kvartal 2001. I
beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra

banktjenester, samt andre driftsinntekter.  Fortsatt er det
inntekter fra betalingsformidlingen som utgjør den største
andelen av provisjonsinntektene.  Inntekter fra salg av
forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser
fortsatt en positiv utvikling.
Overtakelse av ansatte og porteføljer fra VÅR Forsikring i
Nord-Norge gir banken en større markedsandel og økte
provisjonsinntekter, samt et betydelig potensiale for økt
kryssalg.

Inntekter fra valuta og verdipapirer
Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje var
16 mill kroner pr 31.03.2001. Tilsvarende tall for samme
periode i fjor var et netto tap på 7 mill kroner.

Banken har pr 1. kvartal 2001 bokført andel av underskudd i
SpareBank 1 Gruppen AS med 14 mill kroner. Tilsvarende tall
for samme periode i 2000 var et overskudd på 2 mill kroner.

Bankens handels-/omløpsportefølje av aksjer og
obligasjoner/sertifikater er i henhold til ny regnskapslov
bokført til markedsverdi.

Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 157 mill
kroner pr 31.03.2001.

Driftskostnader
Ordinære driftskostnader pr 31.03.2001 utgjorde 169 mill
kroner, en økning på 5 mill kroner sammenlignet med samme
periode i 2000. I forhold til GFK utgjorde sum ordinære
driftskostnader 2,02%, en reduksjon på 0,20%-enheter
sammenlignet med 1. kvartal 2000.

Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak:
� overtakelse av 59 ansatte fra VÅR Forsikring 

 med regnskapsmessig  virkning fra 01.01.2001
� økte pensjonskostnader.

Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i
samsvar med bankens forutsetninger for 2001 og bankens
langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift.

Morbanken hadde  841  årsverk pr 31.03.2001.



Lave tap og  kontrollert mislighold
Konsernets brutto tap pr 31.03.2001 var 25 mill kroner, mens
inngang på tidligere avskrevne lån var 7 mill kroner. Dette ga
et nettotap på 18 mill kroner, eller 0,25% av brutto utlån.
Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 3 mill kroner og
0,04%. Av ovennevnte netto tap på 18 mill kroner pr
31.03.2001 utgjør avsetning til uspesifiserte tap 10 mill
kroner .

Netto misligholdte lån og garantier pr. 31.03.2001 var 302 mill
kroner, eller 1,03 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon på
27 mill kroner fra 31.03.2000.

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.
  
Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital var 33 481 mill kroner pr
31.03.2001. For  de siste 12 månedene representerer dette en
vekst på 2 917 mill kroner, eller  9,5%.

Utlån og innskudd
Konsernets brutto utlån til kunder var 29 315 mill kroner pr
31.03.2001. Sammenlignet med tilsvarende periode i  2000 er
det en  økning på 2 380 mill kroner som  gir en  vekst på
8,8%.
Konsernet har i løpet av 1. kvartal 2001 redusert
eksponeringen knyttet til større næringslivsengasjementer
med ca 500 mill kroner gjennom avlastning fra andre
kredittinstitusjoner.

Konsernets innskudd fra kunder var 17 745 mill kroner pr
31.03.2001. Økningen siste 12 måneder var på 2 747 mill
kroner eller 18,3%.

Høy markedsaktivitet og sterk vekst i nettbankbruk
Bankens store og økende kundebase i personmarkedet og i
bedriftsmarkedet reflekterer sammen med den høye
aktiviteten i boligmarkedet bankens utlånsvekst,
innskuddsvekst og transaksjonsvekst. Banken har det siste
året styrket innsatsen innenfor spareområdet som også
vises gjennom betydelig økning i innskudd fra kunder og
økte provisjonsinntekter fra salg av andre spareprodukter.

Sparebanken Nord-Norge har nå ca 40 000 nettbankbrukere.
Dette er en økning med ca 5 000 siden årsskiftet. Trenden
blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å
betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester.

Egenkapital og kapitaldekning
Kapitaldekningen var pr 31.03.2001 10,45% av
beregningsgrunnlaget. Ved årsskiftet var kapitaldekningen
10,36%. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,29 % (8,29 %).
Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen.
Kapitaldekningen tillagt 50% av resultatet etter skatt pr
31.03.2001 tilsvarer en økning på 0,10 %.

Myndighetene har med virkning fra 1. april 2001 endret
grunnlaget for risikovekting av utlån til boligformål. For

SpareBank 1 Nord-Norge betyr dette at risikovektet balanse
reduseres med ca 950 mill kroner, noe som gir en økning i
kapitaldekningen med ca 0,45%.

Bankens grunnfondsbeviseiere
Bankens grunnfondsbevisbeholdning er på 6,6 millioner
grunnfondsbevis. Siden årsskiftet er antall
grunnfondsbeviseiere økt til 3448.  Antall nordnorske
grunnfondsbeviseiere er 1960 pr 31.03.2001. Oversikt over
bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av
noteopplysninger.

Oppsummering
Selv om resultatet for 1. kvartal 2001 viser en reduksjon i
forhold til samme periode i fjor, noe som i hovedsak skyldes
utviklingen i aksjemarkedene, er hovedstyret fornøyd med
resultatutviklingen hittil i år. Det er spesielt gledelig at
innskudd fra kunder og inntekter fra salg av fonds- og
forsikringsprodukter fortsatt viser en positiv utvikling.

Det er også iverksatt tiltak for å bedre rentemarginen,
spesielt gjennom en mer aktiv risikoprising i
næringslivsmarkedet.

Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta
aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og
næringslivsmarkedet.  Styret legger vekt på at fortsatt
ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

Tromsø, 24. april 2001
Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE



RESULTATREGNSKAP - KONSERN

(Beløp i mill. kroner) 31.03.01 31.03.01 31.03.00 31.03.00 Endring 

Renteinntekter og lignende inntekter 700 8,41 % 570 7,70 % 130
Rentekostnader og lignende kostnader 485 5,82 % 349 4,72 % -136
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 215 2,59 % 221 2,98 % -6

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 7 0,08 % 0 0,00 % 7
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper -14 -0,17 % 2 0,03 % -16
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 78 0,94 % 63 0,85 % 15
Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 19 0,23 % 17 0,23 % -2
Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer -16 -0,19 % -7 -0,09 % -9
Andre driftsinntekter 6 0,07 % 6 0,08 % 0
Sum driftsinntekter 42 0,51 % 47 0,64 % -5

Sum netto inntekter 257 3,10 % 268 3,62 % -11

Lønn og generelle administrasjonskostnader 127 1,52 % 122 1,65 % -5
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17 0,20 % 17 0,23 % 0
Andre driftskostnader 25 0,30 % 25 0,34 % 0
Sum driftskostnader 169 2,02 % 164 2,22 % -5

Resultat før tap og nedskrivninger 88 1,08 % 104 1,40 % -16

Tap på utlån, garantier m.v. 18 0,22 % 3 0,04 % 15
Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 0 0,00 % 0 0,00 % 0
Netto tap og  nedskrivninger -18 -0,22 % -3 -0,04 % -15

Resultat før skattekostnader 70 0,86 % 101 1,36 % -31

Skatt på ordinært resultat 23 0,28 % 28 0,38 % -5
Resultat av ordinær drift etter skatt 47 0,58 % 73 0,98 % -26

BALANSE - KONSERN
Endring Endring

31.03.01 31.03.00 siste år siste år %

Forvaltningskapital 33.481 30.564 2.917 9,54 %
Brutto utlån 29.315 26.935 2.380 8,84 %
Innskudd 17.745 14.998 2.747 18,32 %
Netto ansvarlig kapital 2.557 2.198 359 16,33 %
Kapitaldekning % 10,45 % 9,62 % 0,83 %
Egenkapitalrentabilitet etter skatt % 8,70 % 15,45 % -6,76 %
Kostnader i % av inntekter 65,76 % 61,19 % 4,56 %
Netto mislighold 302 331 -29 -8,76 %
Netto mislighold i % av brutto utlån 1,03 % 1,23 % -0,20 %

Morbanken:
Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 13,95 22,02
Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 143,40 139,71



MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT

 (BELØP I MILL. KRONER)
MORBANKEN KONSERN

31.12.00 31.03.00 31.03.01 31.03.01 31.03.00 31.12.00

241 149 212 Samlede misligholdte engasjement 229 150 241
260 297 241 Samlede tapsutsatte engasjement for øvrig 242 315 274
177 133 165 - Spesifiserte tapsavsetninger 169 136 181
324 313 288 = Netto tapsutsatte engasjement 302 329 334

BOKFØRTE TAP

 (BELØP I MILL. KRONER)

MORBANKEN KONSERN

31.12.00 31.03.00 31.03.01 31.03.01 31.03.00 31.12.00

+ Økning i tapsavsetninger på engasjement hvor det tidligere er avsatt
9 3 2 til spesifiserte tapsavsetninger 2 3 9

+ Tapsavsetninger på engasjement hvor det ikke tidligere år er avsatt
60 9 13 til spesifiserte tapsavsetninger 14 10 61
10 4 4 - Tilbakeføring av tidligere års tapsavsetninger 4 4 10
50 10 + Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 10 51

+ Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er avsatt
21 3 3 til spesifiserte tapsavsetninger for 3 3 21
29 8 6 - Inngang på tidligere konstaterte tap 7 9 30

101 3 18 = Periodens tapskostnader 18 3 102

KONSTATERTE TAP
MORBANKEN KONSERN

31.12.00 31.03.00 31.03.01 31.03.01 31.03.00 31.12.00
+ Periodens konstaterte tap som det tideligere er avsatt spesifisert

45 12 24 avsetning for 24 12 45
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert

21 3 3 avsetning for 3 3 21
66 15 27 = Periodens konstaterte tap 27 15 66

KAPITALDEKNINGEN

 (BELØP I MILL. KRONER)
MORBANKEN KONSERN

31.12.00 31.03.00 31.03.01 31.03.01 31.03.00 31.12.00

1.912 1.716 1.905 Kjernekapital 1) 2.029 1.756 2.036
902 698 889 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 889 698 902

Fradragsposter:
32 40 24 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 24 40 32

Kapitaldekningsreserve 337 216 359
2.782 2.374 2.770 Netto ansvarlig kapital 2.557 2.198 2.547

24.677 22.669 24.550 Totalt risikovektet volum 24.479 22.843 24.570
11,27% 10,47% 11,28% Kapitaldekning i % 10,45% 9,62% 10,36%

 1) I kvartalsregnskapet er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.



Grunnfondsbevis

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 utjevnings fond 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.
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Omsetning grunnfondsbevis

DE 20 STØRSTE GRUNNFONDSBEVISEIERNE PR. 31.03.01 DE 20 STØRSTE NORDNORSKE GRUNNFONDSBEVISEIERNE PR. 31.03.01

EIERE EIERE
ANTALL (1) ANDEL (2) ANTALL (1) ANDEL (2)

Chase Manhatten Bank (klientkonto) 642.350 9,74% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø 87.700 1,33 %
Folketrygdfondet 290.000 4,40% Rasmussen Holding AS, Napp 72.000 1,09 %
SpareBank 1 Rogaland 155.950 2,36% Troms Kraft AS, Tromsø 46.000 0,70 %
Gjensidige NOR Sparebank 125.800 1,91% OVDS ASA, Narvik 39.700 0,60 %
Framo Development AS 115.750 1,75% Norges Råfisklag, Tromsø 28.700 0,44 %
Frank Mohn AS 114.900 1,74% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 25.350 0,38 %
SpareBank 1 Midt-Norge 110.650 1,68% Asbjørn Hansen, Tromsø 21.500 0,33 %
Tine Pensjonskasse 108.700 1,65% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 20.500 0,31 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 92.850 1,41% Halfdan Jakobsen, Tromsø 20.000 0,30 %
Wenaasgruppen AS 88.150 1,34% Per Bilkfeldt, Tromsø 18.050 0,27 %
Troms Fylkes Dampskibsselskap AS 87.700 1,33% Odd B. Johannessen, Tromsø 17.500 0,27 %
Rasmussen Holding AS 72.000 1,09% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 17.400 0,26 %
Wenaas Holding AS 65.950 1,00% Rana Invest AS, Mo i Rana 16.000 0,24 %
Nordås Invest AS 56.000 0,85% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 15.000 0,23 %
Oslo Pensjonsforsikring AS 52.950 0,80% Ludwig Mack AS, Tromsø 14.350 0,22 %
Ringerikes Sparebank 51.700 0,78% Hemming Andersen, Kvaløysletta 13.900 0,21 %
Olsen & Co's Pensjonskasse 42.500 0,64% Asbjørn Pedersen, Harstad 11.650 0,18 %
Troms Kraft AS 46.000 0,70% Knut Larsen, Tromsø 11.400 0,17 %
OVDS ASA 39.700 0,60% Kåre Pedersen, Tromsø 11.400 0,17 %
Stiftelsen UNI 36.850 0,56% Hagbart Kræmer AS, Tromsø 10.200 0,15 %
SUM 2.396.450 36,33% SUM 518.300 7,85 %

(1) Antall grunnfondsbevis
(2) Andel av total grunnfondsbeviskapital


