
Pressemelding
� SpareBank 1 Nord-Norge med 504 mill kroner i resultat for 2000
� Høy innskuddsvekst
� Millionbeløp til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000.

Konsernet hadde også i 2000 et meget godt driftsår.  Resultatet etter tap, men før skatt er på 504
mill kroner.  Dette er 104 mill kroner bedre enn for 1999.  Resultatet for 2000 er påvirket av store
engangsinntekter, store engangskostnader, godt salg og god underliggende bankdrift.  Banken fikk en
nettogevinst på 222 mill kroner ved salget av sin aksjepost i Fellesdata AS.

Hovedstyret foreslår et utbytte pr grunnfondsbevis på kr 19,00, det er kr 2,00 mer enn utbyttet i
1999.  Skattekostnad er beregnet til 120 mill kroner og egenkapitalavkastning etter skatt er på
19,2 %.  Konsernets forvaltningskapital er på 33 143 mill kroner, en økning i forhold til 1999 på
11,7 %.

Banken har avsatt 5 mill kroner til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø.  Det er Siviløkonom-
utdanningen i Bodø og Fiskerihøgskolen ved Universitetet i Tromsø som får nyte godt av disse
midlene.

Forvaltningskapital, utlån og innskudd
SpareBank 1 Nord-Norge overtok VÅR Banks avdeling i Tromsø i mars 2000, med regnskapsmessig
virkning fra 1. januar 2000.  De samlede utlån utgjorde på overtakelsestidspunktet 1 420 mill kroner,
mens innskuddene utgjorde 220 mill kroner.  Denne overtakelsen har betydning for den vekst
banken har hatt i balansen i 2000.  Der veksten er angitt i prosent er det i parentes angitt
vekstprosent eksklusive VÅR Banks portefølje.

Konsernets forvaltningskapital økte med 4 514 mill kroner til 33 143 mill kroner ved utgangen av
2000.  Dette er en økning på 15,8 % (10,7 %) sammenlignet med utgangen av 1999.

Brutto utlån økte fra 24 904 mill kroner ved utgangen av 1999 til 29 237 mill kroner ved utgangen
av 2000.  Dette er en vekst på 17,4 % (11,7 %).  Veksten fordeler seg med 18,0 % vekst i
personmarkedet og 16,6 % vekst til næringsliv og offentlig sektor.  Fordelingen av bankens portefølje
er etter dette at personmarkedslån utgjør 54,0 %, næringslivslån 42,0 % og lån til offentlig sektor
4,0 %.

Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning
for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå.

Innskudd fra kunder økte i løpet av 2000 med 2 898 mill kroner eller 20 % i morbank. Dette er den
høyeste innskuddsvekst banken har hatt i løpet av ett enkelt år. Innskuddsøkningen fordeler seg med
17,5 % i personmarkedet, 27,8 % fra næringslivsmarkedet og 4,5 % fra offentlig sektor.  I tillegg har
banken solgt andre spareprodukter for 820 mill kroner.



Mislighold og tap
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på  334 mill kroner ved utgangen av 2000.
Dette utgjør 1,14 % av brutto utlån.  Tilsvarende ved utgangen av 1999 var 268 mill kroner eller
1,08 % av brutto utlån.

Konsernet hadde i 2000 spesifiserte tap på utlån på 51 mill kroner, som utgjør 0,18 % av brutto
utlån.  Til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 50 mill kroner, eller 0,20 % av brutto utlån i
1999.  De spesifiserte tapene fordeler seg med 64 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto
inngang på tidligere tapsavskrivninger i personmarkedet med 13 mill kroner.

Styret har funnet det riktig å avsette ytterligere 51 mill kroner i uspesifiserte tap med bakgrunn i
den høye utlånsveksten i 2000.  De samlede avsetninger til uspesifiserte tap utgjør etter dette 240
mill kroner, som utgjør 0,82 % av brutto utlån.  Tilsvarende tall for 1999 var 189 mill kroner som
utgjorde 0,76 % av brutto utlån.

Driftskostnader
Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 813 mill kroner i 2000, mot 696 mill kroner i 1999, en
økning på 117 mill kroner.  Den betydelige kostnadsveksten skyldes i all hovedsak engangskostnader.

Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i en rekke
utviklingsprosjekter som gir økte investeringskostnader i starten, men som har et betydelig
inntjeningspotensiale og som også vil gi grunnlag for bedre effektivitet.

Oppsummering
SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom det økonomiske resultatet, vekst og ikke minst gjennom økt
kundetilfredshet styrket sin posisjon i landsdelen.  Kundetilfredshetsmåling viser markant framgang
både i person- og i bedriftsmarkedet.  Framgangen skyldes både et komplett tjenestetilbud og
konsernets bevisste satsing på økt kompetanse og ferdigheter hos sine medarbeidere.

Konsernet har i løpet av 2000 satt sterkere fokus på salg av finansielle produkter og tjenester.
Dette gjelder spesielt ulike spareprodukter og forsikringsprodukter.  Dette har gitt betydelige
resultater i løpet av 2000.

Gjennom aktivt engasjement søker banken å delta i utviklingen av Nord-Norge.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør
Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.

Informasjon med tallmateriale er også tilgjengelig på Oslo Børs og SpareBank 1 Nord-Norges
hjemmeside på internett : www.snn.no.

Tromsø, 7. februar 2001

Kjell Kolbeinsen



           FORELØPIG REGNSKAP FOR 2000

GOD BANKDRIFT – HØY INNSKUDDSVEKST

� Resultat 504 mill kroner før skatt.
� Resultatet er påvirket både av høye engangsinntekter og høye engangsutgifter
� Overtakelse av VÅR Banks avdeling i Tromsø
� SpareBank 1 Nord-Norge - landsdelens bank for sparing
è Innskuddene økt med 20 % (2,9 mrd kroner) i banken
è I tillegg salg av andre plasseringsprodukter for 820 mill kroner

� Provisjonsinntekter fra salg av fond og forsikringer økt med 183 % til 68 mill kroner
i 2000

� Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,2 %
� Overskudd pr grunnfondsbevis kr 28,50
� Forslag til utbytte, kr 19,00
� Avsetter 5 mill kroner til professorater ved Universitetet i Tromsø og

Siviløkonomutdanningen i Bodø

STYRKING AV DISTRIBUSJON OG PRODUKTSPEKTER

� SpareBank 1 Nord-Norge har 35 000 kunder som bruker banken på internett
� Kundeservicesenter med utvidet åpningstid gir økt tilgjengelighet på telefon for

kunden
� Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS’ overtakelse av VÅR Gruppen ASA får banken

et betydelig større produktspekter på forsikringssiden
� EiendomsMegler 1 er nå etablert i Tromsø, Bodø, Narvik, Harstad, Alta og Svolvær
� Tilsammen 50 000 bank- og forsikringskunder i VÅR Bank og forsikring i Nord-

Norge får tilgang til et betydelig større distribusjonsnett
� Fondsavdelingen skilles ut som eget aksjeselskap - SpareBank 1 Nord-Norge

Securities ASA

Et nytt godt år
Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde også i 2000 et godt driftsår.  Driftsresultatet etter
tap, men før skatt er 504 mill kroner.  Dette er 104 mill kroner bedre enn i 1999, da
tilsvarende resultat var 400 mill kroner. Resultatet i 2000 er i stor grad påvirket både av høye
engangsinntekter og høye engangskostnader.  Banken solgte sin aksjepost i Fellesdata AS,
noe som ga en netto inntekt på 222 mill kroner.  I tillegg har banken ved å redusere sin
eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS fra 15,2 % til 13,0 %, inntektsført 26,6 mill kroner som
gevinst.  På den annen side har banken utgiftsført 42 mill kroner i forbindelse med overgang
til felles teknologisk plattform i SpareBank 1 Gruppen AS og 25 mill kroner er utgiftsført som
nedskrivning av merverdi i forbindelse med overtakelsen av VÅR Banks avdeling i Tromsø.

Det kan derfor være vanskelig å sammenligne utviklingen i den underliggende bankdrift fra
1999 (som også var preget av høye verdipapirgevinster) til 2000.  Dersom en korrigerer for
alle engangsinntekter og engangskostnader, samt alle verdipapirinntekter i henholdsvis 1999
og 2000, viser den underliggende bankdrift et økt driftsresultat på 55 mill kroner fra 1999 til
2000.



Skatten er beregnet til 120 mill kroner.  Dette gir et resultat etter skatt på 384 mill kroner.

Hovedstyret foreslår et utbytte på 19,00 kroner pr grunnfondsbevis.

Rente- og kredittprovisjonsinntekter
De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 67 mill kroner fra 1999.
Veksten skyldes økning i  utlån og kundeinnskudd samt økt egenkapital. I forhold til
gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rente- og kredittprovisjonsinntektene 2,96 %, mens
tilsvarende i 1999 var 3,13 %.

Andre inntekter
Andre inntekter utgjør 241 mill kroner i 2000.  Dette er en reduksjon på 35 mill kroner fra
1999.  Dette skyldes at banken i 1999 hadde inntekter på 83 mill kroner på verdipapirer og
valuta, mens tilsvarende i 2000 er 2 mill kroner.  De øvrige inntekter knyttet til salg av
produkter og banktjenester er økt med 46 mill kroner.

Banken har som mål å øke de risikofrie inntekter knyttet til salg av fond og forsikringer.  I
1999 utgjorde bankens inntekter fra salg av fond og forsikringer 24 mill kroner eller 6 % av
bankens inntekter etter tap.  I 2000 er disse inntektene økt til 68 mill kroner, som utgjør 13,5
% av bankens inntekter etter tap.  Bankens målsetting er at disse inntektene skal øke vesentlig
i de kommende år.

De ikke inntektsførte merverdier i porteføljen for øvrige omløpsaksjer var ved utgangen av
året 188 mill kroner.

Driftskostnader
Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 813 mill kroner i 2000, mot 696 mill kroner i
1999, en økning på 117 mill kroner.  Den betydelige kostnadsveksten skyldes i all hovedsak
engangskostnader.  De vesentligste årsaker til kostnadsveksten i forhold til 1999 er:

Felles IT plattform SpareBank 1 Gruppen AS 42 mill kroner
Merverdi VÅR Bank, Tromsø 25 mill kroner
Kostnader ved overtakelse VÅR Bank Tromsø   7 mill kroner
Avsatt til Universitetet i Tromsø, Siviløkonomutdanningen Bodø   5 mill kroner
Økning salgsbonus/bonus ansatte 15 mill kroner
Økning pensjonskostnader – AFP   6 mill kroner
Økning IT-kostnader 12 mill kroner 

          112 mill kroner

Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i en rekke
utviklingsprosjekter som gir økte investeringskostnader i starten, men som har et betydelig
inntjeningspotensiale og som også vil gi grunnlag for bedre effektivitet.

Mislighold og tap
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på  334 mill kroner ved utgangen av 2000.
Dette utgjør 1,14  % av brutto utlån.  Tilsvarende ved utgangen av 1999 var 268 mill kroner,
1,08 % av brutto utlån.



Konsernet hadde i 2000 spesifiserte tap på utlån på 51 mill kroner, som utgjør 0,18 % av
brutto utlån.  Til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 50 mill kroner, eller 0,20 %
av brutto utlån i 1999.

De spesifiserte tapene fordeler seg med 64 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto
inngang på tidligere tapsavskrivninger  i personmarkedet med 13 mill kroner.

Styret har funnet det riktig å avsette ytterligere 51 mill kroner i uspesifiserte tap med
bakgrunn i den høye utlånsveksten i 2000.  De samlede avsetninger til uspesifiserte tap utgjør
etter dette 240 mill kroner, som utgjør 0,82 % av brutto utlån.  Tilsvarende tall for 1999 var
189 mill kroner som utgjorde 0,76 % av brutto utlån.

Utbytte
 Hovedstyret foreslår med bakgrunn i bankens gode resultat og bankens vedtatte
utbyttepolitikk, å utbetale kr 19,00 i utbytte pr grunnfondsbevis. I tillegg foreslår hovedstyret
avsatt 56 mill kroner til utjevningsfondet, som etter dette utgjør 286 mill kroner.
Kontantutbytte inkludert avsetning til utjevningsfondet utgjør 50,4% av årsoverskuddet til
fordeling i morbanken. Endelig utbyttefastsettelse skjer i forstanderskapsmøte 19. mars 2001.
Grunnfondsbevisene noteres derfor ex-utbytte 20. mars 2001.
 RISK-beløpet pr 31.12.2000 er foreløpig beregnet til kr 8,48 pr grunnfondsbevis.

Balanseutviklingen
Som nevnt foran overtok SpareBank 1 Nord-Norge VÅR Banks avdeling i Tromsø i mars
2000, men med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000.  De samlede utlån utgjorde på
overtakelses- tidspunktet 1 420 mill kroner, mens innskuddene utgjorde 220 mill kroner.
Denne overtakelsen har betydning for den vekst banken har hatt i balansen i 2000.  Der
veksten er angitt i prosent er det i parentes angitt vekstprosent eksklusive VÅR Banks
portefølje.

Konsernets forvaltningskapital økte med 4 514 mill kroner til 33 143 mill kroner ved
utgangen av 2000.  Dette er en økning på 15,8 % (10,7 %) sammenlignet med utgangen av
1999.

Brutto utlån økte fra 24 904 mill kroner ved utgangen av 1999 til 29 237 mill kroner ved
utgangen av 2000.  Dette er en vekst på 17,4 % (11,7 %).  Veksten fordeler seg med 18,0 %
vekst i personmarkedet og 16,6 % vekst til næringsliv og offentlig sektor.  Fordelingen av
bankens portefølje er etter dette at personmarkedslån utgjør 54,0 %, næringslivslån 42,0 % og
lån til offentlig sektor 4,0 %.

Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende
sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå.

Innskudd fra kunder økte i løpet av 2000 med 2 825 mill kroner til 17 317 mill kroner.  Dette
er en økning på 19,5 % (17,9 %), noe som er den høyeste innskuddsvekst banken har hatt i
løpet av ett enkelt år.  Innskuddsøkningen fordeler seg med 17,5 % i personmarkedet, 27,8 %
fra næringslivsmarkedet og 4,5 % fra offentlig sektor.

Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr 31.12.2000 på 59,2 %,
noe som er en forbedring fra utgangen av 1999 da tilsvarende var 58,2 %.



Datterselskaper
Bankens datterselskaper, Sparebank 1 Nord-Norge Finans AS, Eiendomsdrift AS, AS
Fiskerikreditt, Mynten AS og EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS har et samlet netto resultat
etter skatt på 9,4 mill kroner. Tilsvarende tall for 1999 var 7,2 mill kroner.

Kapitaldekning
Den risikovektede balansen økte i løpet av 2000 med 3 538 mill kroner, eller 16,80 % til 24
588 mill kroner.

Ved utgangen av 2000 er kjernekapitalen økt med 249 mill kroner etter fradrag av poster som
ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Kjernekapitalen utgjør etter dette 2 036
mill kroner, som gir en kjernekapitaldekning på 8,28 %.  Tilsvarende ved utgangen av 1999
var 8,49 %.

Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2000 er 2 572 mill kroner, etter fradrag for ansvarlig
kapital i andre finansinstitusjoner.  Dette gir en kapitaldekning på 10,46 % mot tilsvarende i
1999 på 10,58 %.

Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes i hovedsak økning i utlån.

SpareBank 1 for Nord-Norge
Banken har gjennom økonomiske resultat, vekst og ikke minst gjennom økt kundetilfredshet
styrket sin posisjon i landsdelen.  Kundetilfredshetsmåling viser markant framgang både i
person- og i bedriftsmarkedet.  Framgangen skyldes både et komplett tjenestetilbud og
bankens bevisste satsing på økt kompetanse og ferdigheter hos sine medarbeidere.

Banken har i løpet av 2000 satt sterkere fokus på salg av finansielle produkter og tjenester.
Dette gjelder spesielt ulike spareprodukter og forsikringsprodukter.  Som det går fram foran
har dette gitt betydelige resultater i løpet av 2000.

Gjennom aktiv deltakelse søker banken å delta i utviklingen av Nord-Norge.

I løpet av 2001 vil banken overta VÅR Gruppen ASAs ansatte innenfor forsikringsområdet og
som har Nord-Norge som arbeidsområde.  Over tid er det disse, sammen med bankens
nåværende ansatte som i fellesskap skal bidra til at bankens målsettinger knyttet til økte
inntekter fra salg av andre finansielle produkter og tjenester blir nådd.  Dette vil fortsatt kreve
betydelig vilje og evne til  omstilling fra bankens ansatte.

For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte tallmateriale.

Tromsø,6. februar 2000
Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge



Konsern Endring Endring
31.12.00 31.12.99 siste år siste år %

Forvaltningskapital 33.143 28.629 4.514 15,77%
Brutto utlån 29.237 24.904 4.333 17,40%
Innskudd 17.317 14.492 2.825 19,49%
Netto ansvarlig kapital 2.572 2.228 344
Kapitaldekning % 10,46% 10,58% -0,12%
Egenkapitalrentabilitet etter skatt % 19,22% 16,72% 2,50%
Kostnader i % av inntekter 69,49% 61,16% 8,33%
Netto mislighold 334 268 66
Netto mislighold i % av brutto utlån 1,14% 1,08% 0,06%

Morbanken:
Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 28,49 23,25
Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 143,40 139,70

Resultatregnskap - konsern 31.404 27.604

1 1

(Beløp i mill. kroner) 2000 2000 1999 1999 Endring Endring %

Renteinntekter og lignende inntekter 2.530 8,06% 2.227 8,07% 303 13,61%
Rentekostnader og lignende kostnader 1.601 5,10% 1.365 4,94% -236 -17,29%
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 929 2,96% 862 3,13% 67 7,77%

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning13 0,04% 15 0,05% -2 -13,33%
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester256 0,82% 197 0,71% 59 29,95%
Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester66 0,21% 49 0,18% -17 -34,69%
Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer 2 0,01% 83 0,30% -81 97,59%
Andre driftsinntekter 36 0,11% 30 0,11% 6 20,00%
Sum driftsinntekter 241 0,77% 276 0,99% -35 -12,68%

Sum netto inntekter 1.170 3,73% 1.138 4,12% 32 2,81%

Lønn og generelle administrasjonskostnader 576 1,83% 526 1,91% -50 -9,51%
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler65 0,21% 67 0,24% 2 2,99%
Andre driftskostnader 172 0,55% 103 0,37% -69 -66,99%
Sum driftskostnader 813 2,59% 696 2,52% -117 -16,81%

Resultat før tap og nedskrivninger 357 1,14% 442 1,60% -85 -19,23%

Tap på utlån, garantier m.v. 102 0,32% 93 0,34% 9 9,68%
Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler249 0,79% 51 0,18% 198 388,24%
Netto tap og  nedskrivninger 147 0,47% -42 -0,16% 189 450,00%

Resultat før skattekostnader 504 1,61% 400 1,44% 104 26,00%

Skatt på ordinært resultat 120 0,38% 106 0,38% 14 13,21%
Resultat av ordinær drift etter skatt 384 1,23% 294 1,06% 90 30,61%



MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT

MORBANKEN KONSERN

1997 1998 1999 2000 2000 1999 1998 1997

125 78 118 241 Misligholdte engasjement 241 120 82 128
267 279 270 260 Øvrige tapsmerkede engasjement 274 281 288 273
392 357 388 501 Totalt tapsutsatte engasjement 515 401 370 401
147 122 131 177  - Spesifiserte tapsavsetninger 181 133 124 150
245 235 257 324  = Netto tapsutsatte engasjement 334 268 246 251

PÅLØPTE IKKE INNTEKTSFØRTE RENTER

MORBANKEN KONSERN
1999 2000 2000 1999

33 29 Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr. 1.1. 30 33
19 18  -periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån 18 19
17 16  -påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen 17 17
32 33  +periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert 34 33

   som tapsutsatt

29 28 Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr.31.12. 29 30

BOKFØRTE TAP

MORBANKEN KONSERN
1999 2000 2000 1999

+ Økning i tapsavsetninger på engasjementer hvor det tidligere er avsatt
10 9 til spesifiserte tapsavsetninger 9 10

+ Tapsavsetninger på engasjementer hvor det ikke tidligere år er avsatt
49 60 til spesifiserte tapsavsetninger 61 49
11 10 - Tilbakeføring av tidligere års tapsavsetninger 10 11
43 50 + Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 51 43

+ Konstaterte tap på engasjementer som det tidligere år ikke er avsatt
36 21 til spesifiserte tapsavsetninger for 21 38
36 29 - Inngang på tidligere konstaterte tap 30 36
91 101 = Sum tap på utlån, garantier m.v. 102 93

KONSTATERTE TAP

MORBANKEN KONSERN
1999 2000 2000 1999

+ Periodens konstaterte tap  som det tidligere er avsatt spesifiserte
0 0     avsetning for 0 0

 + periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt
36 21    spesifisert avsetning for 21 38
36 21  = Periodens konstaterte tap 21 38



KAPITALDEKNINGEN

MORBANKEN KONSERN
1999 2000 2000 1999

649 660 Grunnfondsbeviskapital 660 649
1 8 Overkursfond 8 1

57 146 Fond for vurderingsforskjeller 146 57
888 1.042 Sparebankens Fond 1.042 888
258 286 Utjevningsfond 286 258

1.853 2.142 Sum balanseført egenkapital 2.142 1.853

Poster som ikke inngår i kjernekapitalen:
37 51 - overfinanseiring pensjonskasse 51 37
14 33 - immaterielle eiendeler 55 29
57 146 - fond for vurderingsforskjeller

1.745 1.912 Sum kjernekapital 2.036 1.787

TILLEGGSKAPITAL UTOVER KJERNEKAPITALEN:
698 902 Ansvarlig lånekapital 902 698

 - reduksjoner de siste 5 år
 Reduksjoner av ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes
Imaterielle eiendeler 

40 7  - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 7 40
188  - kapitalldekningsreserve 359 217

2.215 2.807 Netto ansvarlig kapital 2.572 2.228

20.764 24.696 Totalt risikovektet volum: 24.588 21.050
10,66 % 11,37 % Kapitaldekning 10,46 % 10,58 %
8,40 % 7,74 %  - herav kjernekapital 8,28 % 8,49 %
2,26 % 3,62 %  - herav tilleggskapital 2,18 % 2,09 %



GRUNNFONDSBEVIS

Utbyttepolitikk
Sparebank 1 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 utbyttet og avsetning til utjevningsfond
til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseirnes 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.

De 20 største grunnfondsbeviseierne pr. 31.12.2000 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne pr. 31.12.2000

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 HoldningAS, Napp 72.000 1,11 %
SpareBank 1 Rogaland 165.650 2,51 % Troms Kraft AS, Tromsø 46.000 0,71 %
Framo Development AS 115.750 1,75 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 45.350 0,70 %
Frank Mohn AS 114.900 1,74 % OVDS ASA, Narvik 39.700 0,61 %
Spareban1 Midt Norge 110.650 1,68 % Norges Råfisklag, Tromsø 28.700 0,44 %
Tonsenhagen Forretningssenter AS 92.850 1,41 % Asbjørn Hansen, Tromsø 21.500 0,33 %
Wenaasgruppen AS 88.150 1,34 % Stein H. Enoksen, Gryllefjord 20.500 0,32 %
Troms Fylkes Dampskibsselskap AS 87.700 1,33 % Halfdan Jacobsen, Tromsø 20.000 0,31 %
Sparebanken NOR 76.950 1,17 % Per Blikfeldt, Tromsø 18.050 0,28 %
Rasmussen Holding 72.000 1,09 % Odd B. Johannessen, Tromsø 17.500 0,27 %
Pedersen, Olav Werner 70.000 1,06 % Bjarne Rasch-Tellefsen AS, Harstad 17.400 0,27 %
Wenaas Holding AS 58.000 0,88 % Rana Invest AS, Mo i Rana 16.000 0,25 %
NordÕs Invest AS 56.000 0,85 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 15.000 0,23 %
Oslo Pensjonsforsikring 52.950 0,80 % Ludvig Mack AS, Tromsø 14.850 0,23 %
Ringerikes Sparebank 51.700 0,78 % Lofoten Trålerederi AS, Stamsund 14.700 0,23 %
Institusjonen Fritt Ord 50.000 0,76 % Hemming Andersen, Tromsø 11.700 0,18 %
Time kommune 46.000 0,70 % Asbjørn Pedersen, Harstad 11.650 0,18 %
Troms Kraft AS 46.000 0,70 % Walter Holst, Straumsjøen 10.360 0,16 %
Eriksen Eiendom AS 45.350 0,69 % Hagbart Kræmer AS, Tromsø 10.200 0,16 %
SUM 2.332.950 35,38 % SUM 538.860 8,30 %
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Kursutvikling grunnfondsbevis

ja
n-

99
fe

b-
99

m
ar

-9
9

ap
r-

99
m

ai
-9

9

ju
n-

99
ju

l-9
9

au
g-

99
se

pt
-9

9
ok

t-9
9

no
v-

99
de

s-
99

ja
n-

00

fe
b-

00
m

ar
-0

0
ap

r-
00

m
ai

-0
0

ju
n

i-0
0

ju
li 

-0
0

au
g-

00
se

pt
-0

0

ok
t-0

0
no

v-
00

de
s-

00

0
100
200
300
400
500
600
700
800

A
nt

al
l t

us
en

Omsetning grunnfondsbevis


