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Bank 2 ASA ble etablert i 2005 og har spesialisert  
seg på å gi lån til privatpersoner, selvstendig nærings 
drivende, bedrifter og prosjekter som ikke kvalifiserer 
for lån i andre banker. Lånesøkere med tilfredsstillende 
betjeningsevne og sikkerhet i form av pant i fast eiendom 
eller realkausjon der dette forutsettes kan få lån og hjelp 
i banken, selv om de har betalingsanmerkninger.

Bankens visjon er dine utfordringer – våre løsninger. 
Ut fra kjerneverdiene engasjert, løsningsorientert og 
ansvarlig skal Bank 2 aktivt bidra til at personer og 
bedrifter som har fått likviditetsmessige utfordringer 
eller kommet i en misligholds situasjon kan få tilbud 
om en økonomisk omstart. Banken er godt posisjonert 
for å være en foretrukket samarbeids  partner for landets 
ordinære banker, og kan tilby supplerende låneprodukter 
som kan bidra til økonomisk friskmelding av flest mulig 
bankkunder.

Bank 2 har en forvaltningskapital på 2,4 mrd. kroner, og 
har som målsetting å bli Norges mest lønnsomme bank 
gjennom fornøyde kunder og engasjerte og dyktige 
 med arbeidere. Banken har også som målsetting å gi 
kundene en merverdi gjennom god rådgivning og gode 
løsninger.

Bank 2 trådte i løpet av året inn som fullverdig deltaker 
i  alliansesamarbeidet i Eika Gruppen AS. Sentralt i dette 
samarbeidet er felles drift og IT-utvikling, betalings- 
formidling og innkjøp av tjenester. Dette forventes å gi 
økt effektivitet og lavere driftskostnader fremover 

HOVEDTALL FOR 2013
(TALL FOR 2012 I PARENTES)

•  Driftsresultat før netto tap og nedskrivninger på  
MNOK 58,8 (48,6)

• Resultat før skatt på MNOK 67,2 (53,7)
• Resultat etter skatt på MNOK 48,3 (38,6)
•  Bokførte tap og netto endring i individuelle og  

gruppevise nedskrivninger for utlån på MNOK 20,3 (5,5)
•  Netto reverserte nedskrivninger og realiserte  

gevinster i obligasjonsporteføljen på MNOK 28,8 (10,5)
• Egenkapitalavkastning etter skatt på 21,0 % (17,9 %)
• Finansavkastning fra overskuddslikviditet på 7,7 % (5,1 %)
• Kostnadsprosent på 41,2 (46,5)
•  Forvaltningskapital ved utgangen av året på  

MNOK 2.397 (2.254)
• Netto utlånsvekst på 25 % til MNOK 1.687 (19 %)
• Innskuddsdekning på 121 % (143 %)
•  Kapitaldekning på 22,2 % (20,9 %), egenkapital på  

MNOK 244,8 (230,2), fondsobligasjoner på MNOK 50   
(0) og ansvarlig kapital på MNOK 291,0 (218,3) etter  
avsatt utbytte

• Resultat pr. aksje etter skatt på NOK 0,50 (0,40)
•  Avsatt utbytte på MNOK 33,8  (24,1) tilsvarende  

NOK 0,35 (0,25) pr aksje 
• Bokført verdi pr. aksje på NOK 2,54 kroner (2,39)

Årsrapport 2013
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1. ÅRET I SAMMENDRAG

INNLEDNING
Driftsmessig kan Bank 2 vise til gode resultater i 2013. 
Utlånene viser en tilfredsstillende økning med en 
netto vekst på 25 % og driftsresultat etter tap på utlån 
er på 38,5 MNOK, mot MNOK 43,2 året før. Banken har 
i 2013 et noe høyere mislighold enn året før, mens det 
er tapsført MNOK 20,3 på utlån mot MNOK 5,5 året før. 
Av dette er MNOK 10 knyttet til et eiendomsprosjekt 
hvor Bank 2 har kjøpt eiendommene på tvangssalg. 
Bank 2 forventer at bygge prosjektet ferdigstilles innen 
utgangen av 2014. 

Forvaltningen av bankens overskuddslikviditet har 
gitt en avkastning på 7,7 % mot 5,1 % året før. Det er 
foretatt netto reverserte nedskrivninger og realisert 
gevinster på verdipapirer med MNOK 28,8 mot MNOK 
10,5 året før. Styret anser at investeringsstrategien 
bidrar til en betryggende likviditetssituasjon og en 
tilfredsstillende avkastning til en akseptabel risiko.

Bank 2 utstedte i løpet av året fondsobligasjoner med 
MNOK 50 for å styrke bankens kjernekapital og for å 
gi større fleksibilitet ved organisk vekst eller oppkjøp 
av virksomheter. Det positive resultatet fra ordinær 
utlånsvirksomhet, investeringsvirksomheten og den 
ansvarlige kapital bidrar til en tilfredsstillende inntjening 
og sterk soliditet i Bank 2. 

Resultat etter skatt utgjør MNOK 48,3 som gir en 
egenkapital avkastning på 21 %, mot henholdsvis 
MNOK 38,6 og 17,9 % året før. 

Basert på bankens kapitalsituasjon og positive resultat 
foreslår styret at det deles ut et utbytte på MNOK 33,8 
eller NOK 0,35 pr. aksje. Dette vil gi Bank 2 en kjerne-
kapitaldekning på 22,2 % ved utgangen av 2013, mot 
20,9 % året før. Dette nivået er etter styrets oppfatning 
robust og godt tilpasset bankens fremtidige vekst-
ambisjoner og operasjonelle risiko.

GOD TILGANG PÅ LIKVIDITET 
Banken har fortsatt en meget god likviditet, med en 
innskudds dekning på 121 % ved utgangen av året mot 
143 % året før. 

ØKNING I UTLÅNSVOLUMET
I tråd med planlagt og økt fokus på kjernevirksomheten 
har banken lykkes med å øke totalt utlånsvolum fra 
MNOK 1.346 ved forrige årsskifte til MNOK 1.687 ved 
utgangen av 2013. Dette tilsvarer en netto økning i 
utlån på 25 %, som styret anser som tilfredsstillende i 
lys av den høye omløpshastigheten.

Bank 2 etablerte i januar 2014 et tilbud om lån uten 
sikkerhet som et supplement til bankens ordinære 
utlånsvirksomhet. Lånene tilbys uten sikkerhet, og kan 
gis til personer som oppfyller nærmere angitte kriterier, 
bl.a. ingen betalingsanmerkninger.

MISLIGHOLD
Misligholdet har de siste årene vist en nedadgående 
trend, men arbeidet med å styrke bankens oppfølging 
av misligholdte og misligholds utsatte engasjementer 
er like fullt høyt prioritert. Bankens portefølje av utlån 
som er misligholdt mer enn 90 dager utgjorde ved 
siste årsskifte MNOK 171, mot MNOK 124 ved ut-
gangen av 2012. Misligholdte lån i forhold til samlet 
utlånsportefølje økte i løpet av året fra 9,1 % til 10,1 %. 
Økningen beror i all hovedsak på ett enkelt engasje-
ment som det i januar 2014 ble funnet en løsning for. 
Dette gir en nedgang i misligholdet til ca. 9 %, dvs. på 
nivå med misligholdet ved utgangen av 2012.  Banken 
har god sikkerhet for lånene, og styret anser tapsrisikoen 
som liten.

Bankens individuelle nedskrivninger for tap på utlån 
blir vurdert kontinuerlig, og har i løpet av 2013 steget 
med MNOK 0,3. I lys av usikkerheten rundt boligpris-
utviklingen er de gruppevise nedskrivningene økt med 
20 % til MNOK 12. Årets regnskapsmessige tapskostnad 
beløper seg til MNOK 20,3, hvorav MNOK 10 beror på 
ett enkelt engasjement.

MAKROØKONOMISKE FORHOLD
Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst i 
økonomien, noe høyere inflasjon enn vi har sett de sis-
te årene, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag 
i boligmarkedet.

Den gradvise forverringen av økonomisk vekst hindret 
rentene i å stige, med en nedgang i 3m NIBOR til 1,69 
% ved årsskiftet, ned fra 1,82 % på samme tid året før. 
Bankenes obligasjonslån ble også gjennomgående 
billigere. Imidlertid stilles det økte krav til bankens 
egenkapital og likviditet, noe som gjør at de fleste 
bankene må styrke sin kapitalbase. 

Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med omlag 10 
%  gjennom året, målt ved den importveide I-44-indeksen 
som sier noe om  hvordan valutakursendringer påvirker 
norske priser. Norsk nærings liv fikk dermed styrket sin 
kostnadsmessige konkurranseevne gjennom året.

Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse, med en 
lønnsvekst på om lag 4 % for alle arbeidstakere sett 
under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom 
året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammen-
heng.  

Årsberetning 2013
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Prisveksten endte på 2,1 % for året, mens boligverdiene 
steg med 4,7 % målt ved eiendomsmeglernes indekser. 
Boligprisene var høye i årets første måneder, men slo 
om til en klar nedgang i andre halvår i fjor. Oslo Børs 
endte opp nesten 24 % i fjor, til tross for at antall  
konkurser i næringslivet steg gjennom fjoråret. 

Verdensøkonomien var preget av normal økonomisk 
vekst i 2013, med en BNP-vekst på 3 %. Fortsatt er det 
de fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, som 
vokser sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU. 
Inflasjonen og renten holdt seg lav. Den europeiske 
sentralbanken kuttet sin utlånsrente til 0,25 % mot 
slutten av året.

Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter 
ventes både ute og hjemme i 2014. Forbrukerkreditter 
og misligholdte lån ventes å øke. Arbeidsledigheten 
ventes å holde seg høy i de fleste av våre naboland, og 
stige noe i Norge. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli 
krevende i de fleste deler av landet. 

ORGANISASJON 
Administrerende direktør Helge Dalen, som tiltrådte 
som ny administrerende direktør 1. mars 2012, har 
sagt opp sin stilling. Han fortsetter i stillingen ut  
oppsigelsestiden, som utløper 31. mai 2014. Styret  
har igangsatt arbeidet for å finne en etterfølger.
 
Banken har i 2013 foretatt enkelte endringer i organisa-
sjonen. Kredittsiden og grensesnittet mot kundene er 
blitt styrket, og bankens inntreden i Eika Gruppen AS 
forventes å gi økt effektivitet og lavere driftskostnader 
fremover.

2. RESULTAT- OG KAPITALUTVIKLING

Banken har oppnådd gode resultater i både utlåns- 
virksomheten og investeringsvirksomheten, og har et 
resultat før tap, nedskrivninger og skatt på MNOK 58,8 
for 2013, mot MNOK 48,6 for 2012.
 
Resultat før skatt utgjør MNOK 67,2 etter tap på utlån 
med MNOK 20,3 og netto realiserte gevinster og rever-
serte nedskrivninger av obligasjoner med MNOK 28,8.

2.1. RENTENETTO
Bankens rentenetto1 utgjør MNOK 99,2 ved utgangen 
av 2013, mot MNOK 88,2 året før. Målt i forhold til 
gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital i 2013 
utgjør rentenettoen 4,4 %, mot 4,0 % i 2012. Årsaken 
til økningen i rentenetto beror på økt andel utlån i 
forhold til forvaltningskapitalen. 
 

2.2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Netto andre driftsinntekter omfatter netto provisjons-
inntekter og gebyrinntekter fra banktjenester, og 
utgjør MNOK 0,8 mot MNOK 2,4 for 2012. Reduksjonen 
beror i hovedsak på lavere gebyrinntekter og høyere 
kostnader knyttet til provisjoner og banktjenester.
 

2.3 KOSTNADER
Bankens totale driftskostnader utgjør MNOK 41,3 som 
er MNOK 0,7 lavere enn i 2012.  Reduksjonen beror 
i hovedsak på lavere lønnskostnader og kostnader 
knyttet til markedsføring.

Kostnadsprosenten, som angir hvor mye driftsutgiftene 
utgjør i prosent av netto inntekter, utgjør 41,2 mot 46,5 
i 2012 og 54,2 i 2011, dvs. en relativ reduksjon med 24 
% på to år.  

Rentenetto i mill. kroner

Andre inntekter

Rentenetto i prosent
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Etter styrets oppfatning er kostnadsutviklingen 
tilfredsstillende. Banken har som mål at kostnadspro-
senten over tid skal reduseres ytterligere.

2.4. NEDSKRIVNINGER AV UTLÅN 
Nedskrivninger
Det var i 2013 en netto økning i individuelle nedskriv-
ninger på utlån med MNOK 0,3 mot en reduksjon på 
MNOK 3,8 i 2012. Hovedårsaken til endringen er at 
banken i 2013 har bokført konstaterte tap som tidligere 
var nedskrevet med MNOK 6,2. Justert for dette viser 
øvrige individuelle nedskrivninger på utlån en netto 
økning på MNOK 6,5. 

Individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende 
på bakgrunn av ny informasjon, og uansett én gang 
pr. måned. Det føres en ajourført oversikt over alle 
bankens engasjementer med tilhørende sikkerheter 
og verdien på disse, samt om engasjementene er 
misligholdt eller ikke. Banken har derfor til enhver tid 
god oversikt over hvilke engasjementer som er mest 
risikofylte.

Samlede nedskrivninger i balansen pr. 31.12.2013 
utgjør MNOK 25,2, fordelt med MNOK 13,2 på indivi-
duelle nedskrivninger og MNOK 12,0 på gruppevise 
nedskrivninger. Dette utgjør 1,5 % av bankens utlåns- 
portefølje ved utgangen av året. For 2012 utgjorde de 
samlede nedskrivningene 1,7 % av tilsvarende grunnlag.  
 
Konstaterte tap
De bokførte konstaterte tapene for 2013 beløper seg 
til MNOK 18. Tilsvarende beløp for 2012 var MNOK 9,3. 
MNOK 11,8 av årets konstaterte tap er på engasje-
menter som tidligere ikke har vært nedskrevet.

Tapene knytter seg for personmarkedet til restgjeld 
etter avhending av bankens panteobjekter og etter 
avholdt utleggsforretning, og for bedriftsmarkedet til 
restgjeld etter avhending av bankens pante objekter 
ved konkurs. Av årets konstaterte tap på MNOK 11,8  
er MNOK 10 knyttet til et eiendomsprosjekt hvor Bank 

2 har kjøpt eiendommene på tvangssalg. Banken forventer 
at byggeprosjektet ferdigstilles i 2014. 

I tillegg kommer noen mindre tap knyttet til misbruk 
av kort.

Tapskostnad
Årets netto tapskostnad utgjorde MNOK 20,3 mot  
MNOK 5,5 for 2012.
 
Mislighold
Bankens totale mislighold over 90 dager beløper seg 

til MNOK 171,4 som er en økning på MNOK 47 fra 2012. 
Øvrige tapsutsatte lån utgjør MNOK 10,9 som er en 
økning på MNOK 6 fra 2012.

2.5 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT 
Banken har oppnådd gode resultater i både utlånsvirk-

Kostnadsprosent

Netto tap

Netto tap i % av gjennomsnittlig utlån

Mislighold
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somheten og investeringsvirksomheten. 

Resultat før tap og nedskrivninger utgjør MNOK 58,8 mot 
MNOK 48,6 i 2012. Etter netto utlånstap med MNOK 20,3 
(mot MNOK 5,5 i 2012) og netto reverserte nedskrivninger 
og realiserte gevinster på verdipapirer med MNOK 28,8 
(mot MNOK 10,5 i 2012) utgjør resultatet før skatt MNOK 
67,2 for 2013, mot MNOK 53,7 for 2012.

2.6 DISPONERING OG OVERFØRING AV ÅRETS RESULTAT
Styret foreslår at årets overskudd disponeres som 

følger, alle tall i MNOK:

Avsatt til utbytte  33,8

Overført til annen egenkapital 14,5

Sum disponering og overføring 48,3

2.7. FORVALTNINGSKAPITAL
Ved utgangen av regnskapsåret hadde banken en 
forvaltnings kapital på MNOK 2.397, mot MNOK 2.254 året 
før. Økningen fra 2012 beror i all hovedsak på en økning i 
utlånsbalansen med MNOK 341 og en planmessig  
reduksjon av overskuddslikviditeten med MNOK 190.  
Dette tilsvarer en økning i forvaltningskapitalen på 6,7 %. 

2.8. FUNDING
Ved utgangen av 2013 var innskudd fra kunder 
bokført med MNOK 2.046, som tilsvarer en økning i 
forhold til 2012 på 6,1 %. 

Banken hadde ved årets slutt en innskuddsdekning 
på 121 %, mot 143 % året før. Nedgangen beror på en 
netto økning i utlån med 25 % og en netto reduksjon i 
overskuddslikviditet med 20 %. 

Banken har ingen fastrenteinnskudd ved utgangen av 
regnskapsåret.

Bankens sertifikatlån på MNOK 50 ble innfridd i august.

2.9. UTLÅN
Bank 2 hadde ved utgangen av 2013 bokført brutto utlån 
til kunder på MNOK 1.687, som tilsvarer en økning i 
forhold til 2012 på 25 %. Brutto utlån fordeler seg med 
MNOK 1.625 på nedbetalingslån, MNOK 35 på kasse-, 
bruks- og driftskreditter og MNOK 44 på byggelån før 
fradrag for periodiserte gebyrer med MNOK 17.

Resultat før skatt

Forvaltningskapital

Innskudd fra kunder

Resultat etter skatt

Utlån
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Av de samlede utlån utgjorde personlån 76 %, mot 77 
% i 2012. Ytterligere spesifikasjon, både på geografisk 
fordeling og sektor / næring, er gitt i note 1 til års-
regnskapet.

I løpet av året bevilget banken nye lån og kreditter 
for til sammen MNOK 943, som tilsvarer en økning 
fra året før på 52 %. Samtidig ble det innfridd utlån 
for MNOK 601, som tilsvarer en økning på 47 %. Høy 
turnover i bankens utlånsportefølje anses for å være 
en påregnelig konsekvens av bankens forretnings- 
modell.

2.10. FORVALTNING AV OVERSKUDDSLIKVIDITET
Bankens strategi for forvaltning av overskuddslikviditet 
har i 2013 bidratt ytterligere til å styrke likviditets- 
situasjonen, øke avkastningen på overskuddslikviditet 
gitt en akseptabel risiko, og oppnå en mer optimal 
tilpasning til gjeldende kapitalkrav og balansestruktur. 
Finansavkastningen utgjorde 7,7 % p.a. og porteføljen 
MNOK 721 ved utgangen av året, mot 5,1 % p.a. og MNOK 
911 ved utgangen av året før.

Det er foretatt tilpasninger i porteføljen gjennom 2013. 
Innskudd i norske banker, investment grade- og high 
yield obligasjoner samt kreditt- og høyrentefond er 
vektet opp, mens investeringer i senior bankobligasjoner 
og obligasjoner med fortrinnsrett er vektet ned.

Obligasjonsmarkedene har vært mindre volatile enn 
i 2012. Risiko premiene for obligasjoner er redusert 
gjennom året, noe som har medført kursoppgang.  
Netto reverserte nedskrivninger og realiserte gevinster 
basert på verdijusteringer pr. 31.12.2013 for obligasjoner 
 med langsiktig investeringshorisont utgjør MNOK 
28,8. Dette er fordelt med MNOK 23,3 på reverserte 

nedskrivninger av bankens obligasjoner i American 
Shipping Company, som ble solgt i januar 2014, og på 
realiserte kursgevinster ved salg av øvrige obliga-
sjoner med MNOK 5,5.

Verdifastsettelsen av porteføljen bygger på børskurser, 
lignings kurser fra Norges Fondsmeglerforbund eller 
markedskurser som fastsettes av uavhengige megler-
foretak for unoterte papirer.

2.11. ØKONOMISK STILLING OG ANSVARLIG KAPITAL
Bokført egenkapital ved utgangen av regnskapsåret er 
MNOK 244,7 som er en økning på MNOK 14,5 i forhold 
til 2012. Økningen tilsvarer årets overskudd på MNOK 
48,3 med fradrag av avsatt utbytte på MNOK 33,8. 
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2013 utgjør 10,2 %,  
som for 2012.

Bank 2 utstedte fondsobligasjoner med MNOK 50 i løpet 
av året for å styrke bankens ansvarlige kapital. Dette 
vil gi større  fleksibilitet i  forhold til organisk vekst og 
oppkjøp av virksomheter eller porteføljer. 

Bankens kapitaldekning er 22,2 % ved årsskiftet, mot 

Investeringsportefølje 31.12.2013 Investeringsportefølje 31.12.2012

Investeringsportefølje



9 BANK2

ÅRSRAPPORT 2013

20,9 % ved utgangen av 2012. Ansvarlig kapital utgjør 
MNOK 291 og omfatter egenkapitalen på MNOK 245 
og fondsobligasjoner på MNOK 50, med de tillegg og 
fradrag som følger av kapitaldekningsforskriften. 
Utover dette er ikke styret kjent med forhold som kan 
ha betydning for vurdering av bankens årsregnskap. 
Det har heller ikke inntruffet forhold etter regn-
skapsårets slutt som har betydning for vurdering av 
regnskapet. Styret anser at årsberetningen gir en 
rettvisende oversikt over bankens eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2013.

3. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

For å sikre en betryggende formuesforvaltning og høy 
finansiell stabilitet, legger styret vekt på god risikostyring 
og internkontroll. 

Bank 2 tilstreber en moderat risikoeksponering totalt 
sett, og anser følgende risikofaktorer som de mest 
vesentlige:

• Kredittrisiko: Risikoen for tap som følge av  
 kundenes manglende evne / vilje til å gjøre opp  
 for seg
• Likviditetsrisiko: Risikoen for at banken ikke klarer  
 å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere  
 økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige  
 ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler  
 som må realiseres eller i form av ekstra dyr  
 finansiering
• Markedsrisiko: Risikoen for tap i markedsverdier til  
 porteføljer av finansielle instrumenter som følge av  
 svingninger i aksjekurser, renter, valutakurser eller  
 råvarepriser
• Operasjonell risiko: Risikoen for tap som følge av  
 utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser  
 eller systemer, menneskelige feil eller eksterne  
 hendelser

Adm. direktør utarbeider årlig en samlet vurdering av 
bankens risiko situasjon som forelegges styret til be-
handling. Styret får i tillegg en kvartalsvis gjennomgang 
av bankens risiko- og kapitalsituasjon.

KREDITTRISIKO 
Kredittrisiko er det mest vesentlige risikoområdet 
for Bank 2, og styres gjennom bankens overordnede 
kredittpolicy og -strategi, rammer, retningslinjer og 
fullmakter. Policy, strategi og rammer fastsettes av styret 
og revideres og oppdateres minimum en gang årlig.

Styret er ansvarlig for bankens innvilgelse av lån og 
kreditter, samt tildeling av fullmakter. Banken har få 

store engasjementer, og den fastsatte ramme for slike 
engasjementer er utnyttet med i underkant av 30 %. 
Bank 2 er en nisjebank, med fokus på kunder som av 
ulike årsaker har problemer med å få finansiering i 
andre banker. Kundene representerer en høyere mis-
ligholdsrisiko enn kunder i ordinære banker. Bank 2 
påregner derfor en andel misligholdte lån som ligger 
betydelig over gjennomsnittet for øvrige banker. Styret 
har kontinuerlig fokus på tiltak for å få løst engasje-
mentene i misligholds porteføljen så raskt som mulig. 
Kredittrisikoen i enkeltengasjementer overvåkes 
kontinuerlig i form av misligholdsrapportering og tett 
kontakt med kundene.

Ordinære lån er sikret ved pant i vanlig boligeiendom, 
eventuelt med tillegg av realkausjoner hvis dette 
anses som nødvendig. Maksimal ordinær belånings-
grad er 75 % (80 % i Oslo og noen  andre utvalgte by- 
og bynære kommuner). Lån uten sikkerhet kan gis til 
personer som har dokumentert betjeningsevne etter 
 nærmere angitte kriterier og ikke har noen betalings-
anmerkninger. 

Bank 2 gjennomfører regelmessig stresstester av 
utlåns porteføljen, og styret anser at banken har et 
godt kapitalgrunnlag til å kunne motstå de økonomiske 
effekter av stresstestscenarioene.

LIKVIDITETSRISIKO
Bankens likviditetsrisiko styres gjennom likviditetspo-
licy og -strategi, som fastsettes av styret og revideres 
årlig. Denne inneholder interne mål og klare rammer 
for tilgjengelig likviditet, sammensetning av kunde-
innskudd og likviditetsbuffere. Likviditetsrisikoen skal 
være lav. I tillegg er det utarbeidet en beredskapsplan 
som banken må forholde seg til i situasjoner hvor det 
kan bli aktuelt. 

Bank 2 har kundeinnskudd og fondsobligasjoner på 
MNOK 50 som finansieringskilde utover egenkapital, 
og riktig prising av innskudd og god kommunikasjon 
med bankens kunder er derfor viktig. 

Ved årsskiftet var innskuddsdekningen 121 %. 87,3 % 
av innskuddsmassen er dekket gjennom innskudds- 
garantiordningen. Det er få store innskudd, og de 20 
største innskuddene utgjør MNOK 122 eller 6 % av 
totale innskudd. Etter styrets vurdering er det god 
spredning på bankens innskudd. Innskuddsbalansen 
økte med 6 % i løpet av året sett under ett, etter en 
nedgang gjennom første halvår.  Risikoen for store 
uttak vurderes som liten, og de største kundene har 
vært stabile gjennom hele 2013. Banken hadde ved 
års skiftet en overskuddslikviditet på MNOK 721, som 
med få unntak er  plassert i høyt likvide investeringer.
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Investeringsporteføljens omfatter i all hovedsak eiendeler 
som kan realiseres på kort varsel, og styret anser at ban-
kens likviditets risiko ligger på et akseptabelt nivå.

MARKEDSRISIKO
Markedsrisikoen i Bank 2 styres og overvåkes av rammer 
nedfelt i bankens markedspolicy som fastsettes av 
styret og revideres minst en gang årlig. 

Likviditets- og investeringsstrategiene for bankens 
overskudds likviditet legger premisser for investerings-
virksomheten, som skal være underordnet både behov 
fra utlånsvirksomheten og behov som er knyttet til en 
betryggende likviditetsstyring.  Forvaltningen av midler 
som ikke benyttes til utlånsformål skal ha som mål å 
 styrke bankens likviditetssituasjon, øke avkastningen 
på overskudds  likviditet og oppnå en mest mulig optimal 
 tilpasning til gjeldende kapitalkrav og balansestruktur. 
De samlede  investeringer skal være godt diversi fiserte 
og ligge innenfor en akseptabel risiko. Banken har til 
hensikt å opprettholde  in-house kompetanse og ressurser 
som er tilpasset omfanget av og kompleksi teten ved 
investeringsvirksomheten.

Bank 2 gjennomfører regelmessig stresstester av 
investerings porteføljen, og styret anser at banken har 
et godt kapitalgrunnlag til å kunne motstå de økono-
miske effekter av stresstestscenarioene. 

OPERASJONELL RISIKO
Operasjonell risiko omfatter risiko innen personal, 
økonomi,   IT-sikkerhet, fysisk sikkerhet, drift, juridisk 
sikkerhet, forvaltning, kontroll og daglig drift.

I dette inngår risikoen for at banken kan bli påført tap 
eller kostnader som følge av: 

•  IT-systemer og organisasjon ikke kan behandle 
transaksjoner på korrekt og tidsriktig måte

•  manglende sikring av omdømme, eiendeler og 
ressurser m.v.

•  bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller 
utenforstående med sikte på å oppnå urettmessige 
fordeler

•  manglende sikring av kunders eiendeler eller uakt-
somhet ved forvaltning av eiendeler på vegne av andre

•  systemtekniske og manuelle kontroller som ikke 
fungerer

Målet er at banken skal ha en så effektiv risikostyring 
og over våking av operasjonell risiko at ingen enkelt-
hendelser, forårsaket av operasjonell risiko, skal kunne 
skade den finansielle stilling i alvorlig grad.
Hovedstrategiene innenfor operasjonell risiko er å 
etablere en kvalitets  kultur gjennom opplæring, hold-

ningsutvikling og klar gjøring av krav til den enkelte 
leder og medarbeider. Hertil kommer utvikling av 
klare og gode interne systemer, og målrettede rutiner 
for internkontroll med lederrapportering.

Styring og kontroll av den operasjonelle risikoen i Bank 
2 utføres gjennom løpende operativ styring og kontroll, 
utført av linjeledelsen, samt gjennom overordnet risiko- 
styring og kontroll knyttet til risiko identifikasjon.

Ansvaret for den operative styring og kontroll følger 
bl.a. av stillings instrukser og ulike retningslinjer og  
rutiner. Det er utarbeidet et sett av kontrolltiltak knyttet 
til disse instruksene og rutinene som må dokumenteres 
gjennomført, bl.a. i form av lederbekreftelser.

IKT-RISIKO
Bank 2 trådte i løpet av året inn som fullverdig deltaker 
i allianse samarbeidet i Eika Gruppen AS. Sentralt 
i dette samarbeidet er  felles drift og IT-utvikling, 
betalingsformidling og innkjøp av  tjenester. Eika 
Gruppens leveranser av IT-tjenester gjennom 2013 
har vært tilfredsstillende for banken.
 
Banken har i løpet av året gjennomgått og revi-
dert bankens IT-dokumentasjon, og gjennomført en 
katastrofetest i henhold til IKT-forskriften.  

RENTERISIKO
Bank 2 tilbyr kun flytende rente på innskudd og utlån. 
Bankens overskuddslikviditet er i hovedsak plassert 
i rentebærende  investeringer med rentedurasjon på 
mellom null og tre måneder. Dette skulle tilsi et godt 
samsvar mellom eiendelenes og forplikt elsenes for-
fallsstrukturer, slik at den totale renterisiko blir lav. 

VALUTARISIKO
Bank 2 hadde ved utgangen av året en enkelt obligasjon 
 denominert i USD som rett før årsskiftet ble konvertert 
 fra NOK etter at lånevilkårene ble endret i 2013. 
Obligasjonen var valutasikret, og ble solgt i januar 
2014. Utover dette var det ingen valutabeholdning ved 
utgangen av 2013 eller øvrige regnskapsposter som 
krever omregning til balansedagens kurs, kun valuta-
transaksjoner knyttet til ordinære driftskostnader.

4. LEDELSES- OG PERSONALSITUASJONEN, 
SAMT  KOMPETANSEUTVIKLING

Banken har en jevn fordeling mellom kjønnene i de 
ulike stillings kategoriene. Bank 2 har fokus på å legge 
til rette for mangfold og likestilling ved all rekrutte-
ring, og i forhold til kompetanseheving, betingelser, 
utviklings- og avansementsmuligheter. 
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Ved utgangen av året var det 28 ansatte, fordelt på 16 
kvinner og 12 menn. Gjennom året sysselsatte banken 
26 årsverk. Syke fraværet var 6,0 % mot 5,3 % i 2012. 
Økningen beror i det  vesentlige på noen få langtids-
sykmeldte.

Med utgangspunkt i kundenes behov for rådgivning og 
høy servicegrad, er det kontinuerlig fokus på å styrke  
de ansattes kompetanse. Banken har kompetente 
medarbeidere innen sine kjerneområder, og har i  
tillegg lykkes med å rekruttere nye medarbeidere  
med relevant kompetanse og lang erfaring. 

Banken tilrettelegger for økt formell kompetanse og 
mer  fag-/  produktkompetanse, og utarbeider halv-
årlige kompetanse planer. Dette følges opp gjennom 
interne faglige seminarer,  eksterne kurs og videreut-
dannelse. De ansatte har gjennomført ulike former for 
kompetansehevning gjennom året, tilsvarende totalt 
1.050 timer  eller i underkant av 40 timer pr. ansatt i 
snitt. Høsten 2013 gjennomførte alle bankens ansatte 
et høyskolestudium i regi av Høgskolen i Lillehammer. 
Studiet var spesialtilpasset banken og hadde fokus på 
veiledning og rådgivning.

5. ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Tiltak innenfor HMS-området skal gjennomføres i 
nært samarbeid mellom ledere og verneombud. Banken 
holder til i sentrale og funksjonelle lokaler, godt egnet 
for den virksomhet banken driver. 

Personallederne gjennomfører årlige utviklings- og 
medarbeidersamtaler med hver enkelt ansatt. Banken 
har månedlige allmøter med de ansatte for å sikre god 
informasjonsflyt og økt kompetanse.

Det har ikke inntruffet ulykker av noen slag siden 
banken startet. Banken oppbevarer ingen kontanter og 
styret anser sikkerheten som tilfredsstillende. 

Styret er opptatt av korrekt opptreden i forhold til 
myndigheter, kunder, konkurrenter og kolleger. Styret 
legger vekt på at alle følger bankens etiske retnings-
linjer, og opptrer slik at tilliten til Bank 2 opprett-
holdes. Dette innebærer et krav om integritet i den 
 enkeltes handlemåte, og en forpliktelse til å opptre 
etisk og  moralsk forsvarlig. Retningslinjene stiller krav 
til lojalitet, redelighet og åpenhet, samtidig som det 
skal være rom for uenighet i interne prosesser. Alle 
skal åpent og lojalt bidra til at prosesser gjennomføres 
slik at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag, 
og deretter være lojale mot beslutningen.

Banken forurenser ikke det ytre miljø, og det er derfor 
ikke iverksatt tiltak for å motvirke slik forurensning. 
Bank 2 har en bevisst holdning i forhold til papirbruk, 
avfallshåndtering og gjenvinning.

6. FREMTIDSUTSIKTER 

Husholdningenes gjeldsbelastning er relativt sett 
fortsatt høy, noe som gjør dem sårbare for bortfall av 
inntekter og høyt rentenivå. Boligprisene i Norge viser 
en utflatende og til dels avtakende trend, men det 
forventes å ta tid før redusert boligprisvekst slår ut i 
lavere gjeldsbelastning. Boligprisene har steget over 
lang tid, og boliger som omsettes nå, vil i snitt kreve 
større gjeldsopptak enn da de ble omsatt forrige gang. 
Det er derfor utsikter til at husholdningenes gjelds- 
belastning vil øke fremover.

Utlånsutviklingen i 2013 ble preget av flere store en-
gasjementer som ble utbetalt i 1. halvår og en noe  
mer moderat vekst i 2. halvår. Antall lånesøknader 
fulgte den positive utviklingen fra 1. halvår. Utviklingen 
tilsier etter styrets oppfatning fortsatt et potensial  
for økning av utlånsvolumet, særlig innenfor bedrifts-
markedet. Styret anser lån uten sikkerhet som et godt 
supplement til bankens  definerte nisjer og som et 
fremtidig vekstområde for banken.

Bank 2 arbeider målrettet med å holde høy kvalitet i 
kreditt vurderinger, sikre tilfredsstillende sikkerheter og 
ha en god oppfølgning av lånekundene. Dette er en viktig 
forutsetning for at banken skal kunne ha kontroll med 
mislighold og tap, og samtidig øke samlede utlån. 
Bankens kapitalsituasjon, gode soliditet og  relativt 
lav belåningsgrad tilsier at Bank 2 står godt rustet til 
å kunne stå imot  eventuelle fall i eiendomsverdiene 
fremover.

Lovendringer om nye og strengere kapitalkrav trådte 
i kraft fra 1.7.2013. Bank 2 oppfyller de nye kravene 
med god margin, og bankens økonomiske stilling gir 
etter styrets syn en solid plattform for å kunne tilpasse 
virksomheten til de nye reglene.

Styret vil prioritere arbeidet med å opprettholde solid 
og  lønnsom drift. Videre utvikling av virksomheten skal 
primært være på  områder og produkter som ligger nær 
opp til nåværende virksomhet, og nye satsnings områder 
skal over tid minst ha samme egenkapital avkastning 
som kjernevirksomheten. Styret vil legge vekt på å 
videreutvikle salgsorganisasjonen, med fokus på gode 
relasjoner til samarbeidspartnere, etablering av nye 
samarbeidsforhold, og å gi verdiskapende rådgivning 
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og oppfølging overfor bankens kunder. Kompetanse- 
utvikling i alle ledd vil være et viktig fokusområde 
også i 2014.

Bankens mislighold har økt noe i 2013. Reell tapsrisiko 
i misligholds porteføljen avhenger først og fremst av 
boligpris utviklingen de neste årene. Styret vurderer det 
slik at de samlede nedskrivninger er fullt ut dekkende for 
de tap banken kan forvente å få i den nåværende utlåns- 
portefølje, og forventer lavere tap i 2014 med mindre 
boligprisene skulle utvikle seg vesentlig  annerledes 
enn forventet. 

Styret forventer at bankens positive utvikling fortsetter 
også i 2014, og anser at Bank 2 har et produktspekter 
som er et godt supplement til andre banker.

7. ÅRETS RESULTAT OG UTBYTTE

Av resultatet på MNOK 48,3 etter skatt er det foreslått 
å utdele et utbytte på NOK 0,35 pr. aksje eller MNOK 33,8.

8. STYRETS ARBEID

Styret i Bank 2 har i 2013 avholdt 13 møter, og det 
er avholdt fem møter i revisjonsutvalget. Hele sty-
ret overtok som revisjonsutvalg med virkning fra 
1.1.2013. Kompensasjonsutvalget er nedlagt med 
virkning fra 14.2.2013.

Styret gjennomfører årlige egenevalueringer og eva-
luering av administrerende direktør. Arbeidet i styret 
følger en årlig plan og styret har arbeidet målrettet 
med rapportering, risikostyring,  bankens kapitalposisjon, 
kompensasjonsordninger og med å utvikle strategier 
og policyer.

Styret ønsker å uttrykke sin tilfredshet med gode 
resultater fra bankvirksomheten og retter en spesiell 
takk til de ansatte, tillitsvalgte, forretningsforbindelser 
og kunder. 

9. FORTSATT DRIFT

I henhold til regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at 
grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnska-
pet for 2013 er utarbeidet i samsvar med dette.
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BANK 2’S VALGTE ORGANER

Styret
Aage Thoen (styrets leder)
Jon H. Nordbrekken (nestleder)
Kristin Mortensen
Jan Lien
Cecilie Johnsen
Wenche Ødeskaug (ansattes representant)
Skule Langsether (ansattes vararepresentant)

Kontrollkomiteen
John Christian Elden (leder)
Jørgen Hauge
Tom Ivan Kittelsen
Anders Brosveet (varamedlem)

Representantskapet
Ole Grøterud (leder) 
Brynjulf Skaugen (nestleder)
Jan Ivar Nygaard 
Jan Olav Steensland
Knut G. Aspelin

Jon Are Nordbrekken
Ragnhild Wiborg
Ole Anker Rasch
Johan Ziener Thronsen
Per Henning Rauan
Tore Eikeland

Børre G. Petersen (vararepresentant)
Hans Henrik Riddervold (vararepresentant)
Roar Mortensen (vararepresentant)
Tor W. Johansen (vararepresentant)
Sverre V. Kaarbøe (vararepresentant)
Per A. Numme (vararepresentant)

Bente Belseth (ansattes representant)
Andreas Carlson (ansattes representant)
Jorunn Møller (ansattes representant)
Hege Berg-Larsen (ansattes representant)

Marina Lehikoinen (vararepresentant)
Eirik Jacobsen (vararepresentant)
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Bank2 har utarbeidet og avlagt årsoppgjør for 
2013 i overensstemmelse med gjeldende lover og 
 bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker og i 
henhold til god regnskaps skikk i Norge. Under enkelte 
noter til resultat regnskapet og balansen er det redegjort 
ytterligere for benyttede prinsipper, med henvisning til 
de enkelte regnskaps postene.

Alle tall i oppstillingen er oppgitt i hele kroner, dersom 
ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2013 omfatter perioden 1. januar til 
31. desember 2013. 

PERIODISERING AV RENTER,  
PROVISJONER OG GEBYRER 

Renter og provisjoner føres i resultatregnskapet etter 
hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper 
som kostnader, i tråd med de generelle regnskaps-
prinsippene i regnskapsloven.  For  gebyrer knyttet til 
utlån, følger Bank 2 gjeldende forskrift av 2004 om regn-
skapsmessig behandling av utlån og garantier i finans- 
institusjoner. Det innebærer at gebyrer som er direkte 
betaling for utførte tjenester, og som i sin helhet går til å 
dekke interne administrative utgifter, tas til inntekt når 
de opptjenes og betales. Inntektene klassifiseres som 
renteinntekter i bankens resultatregnskap. Gebyrer 
utover dekning av interne administrative kostnader 
periodiseres over lånets løpetid. Periodiserte gebyrer 
ved årsslutt går til fradrag i brutto utlån. Ved eventuell 
innfrielse av lån, tas den gjenværende delen av  
periodisert gebyr til inntekt i sin helhet.

INNTEKTSFØRING/ KOSTNADSFØRING

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte 
kostnader ved slutten av året blir periodisert og ført 
som gjeld i bankens balanse. Opptjente, ikke mottatte 
inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgode- 
havende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis 
inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er direkte 
betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 
Se forøvrig punktet om periodisering av renter, provisjoner 
og gebyrer.

PENSJONER

Bank2 har etablert en innskuddsbasert pensjonsord-
ning for sine ansatte som tilfredsstiller kravene i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon. Innskuddspensjonen 
er en kollektiv spareordning hvor banken forplik-
ter seg til å betale inn innskudd for de ansatte etter 

reglene angitt i bankens gjeldende pensjonsavtale, lov 
om innskudds pensjon i arbeidsforhold med tilhøren-
de forskrifter, lov om verdipapirfond med tilhørende 
forskrifter, vedtekter for de  aktuelle verdipapirfondene 
og norsk lovgivning forøvrig. Innskudds satsen er 5 % 
for lønnsgrunnlag mellom 1 G og 12 G. Det regnes ikke 
innskudd for lønnsgrunnlag som overstiger 12 G. Det 
er banken som betaler hele innskuddet, og innbetalt 
årlig premie blir kostnads ført under lønnskostnader.

VALUTA

Banken hadde én enkelt obligasjon denominert i USD 
som ble konvertert fra NOK i slutten av desember 
2013, og ved årets slutt en urealisert valutagevinst på 
NOK 737.535.  Det foreligger utover dette ingen regn-
skapsposter som krever omregning til balansedagens 
kurs. Gjennom året har banken kun valutatransaksjoner 
knyttet opp mot ordinære driftskostnader.

SIKRINGSBOKFØRING

Bank 2 hadde ingen sikringsbokføring i regnskapet i 2013.

BALANSEN

Gjeldspostene i regnskapet er bokført til nominell 
verdi, og  reguleres ikke for eventuelle renteendringer. 
Prinsippene for virkelig verdi er omtalt under verdsettel-
sesprinsipper for de enkelte eiendeler.

FINANSIELLE INSTRUMENTER/VERDIPAPIRER

Finansielle instrumenter omfatter omsettelige finansielle 
 eiendeler, gjeldsposter og finansielle derivater. Aksjer, 
andeler og verdi papirer med variabel avkastning er 
klassifisert som omløpsmidler, og regnskaps  føres 
løpende til virkelig verdi. Bankens beholdning av 
obligasjoner er klassifisert som anleggsmidler, og er 
regnskapsført etter laveste verdis prinsipp. Klassifi-
seringen er gjort med bakgrunn i en intensjon om en 
langsiktig investeringshorisont. 

Verdifastsettelsen av porteføljen bygger på børskurser, 
lignings kurser fastsatt av Norges Fondsmeglerforbund 
eller markeds kurser fastsatt av uavhengige megler-
foretak. 

UTLÅN OG GARANTIER,  
MISLIGHOLD OG NEDSKRIVNINGER

Utlån og garantier vurderes ved første gangs måling til 
virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. 

Regnskapsprinsipper mv
1. januar - 31. desember
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Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert 
kost med anvendelse av effektiv rentemetode. 

Kriteriet for beregning av nedskrivninger på individuelle 
utlån er at det foreligger objektive bevis for at et utlån 
har verdifall. Videre fremgår det at nedskrivning på 
grupper av utlån skal foretas  dersom det foreligger 
objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen.
 
Alle lån hvor det ikke er foretatt individuelle nedskriv-
ninger, inngår i gruppen for gruppevise nedskrivninger. 
Gruppenedskrivninger skal dekke verdifall som  
må forventes å komme i tillegg til verdifall som er 
identifisert og beregnet på enkeltengasjementer. Slike 
verdifall beregnes på grunnlag av porteføljevurderinger, 
 erfaringer, vekst, økonomiske fremtidsutsikter, generelle 
utviklingstrekk og stresstestscenarioer. Gruppe-
nedskrivninger reduserer enga sjement  enes verdi i 
balansen, og periodens endring resultatføres under 
resultatpost 11 – Tap på utlån mv.

Nedskrivning gjennomført i regnskapet skal dekke 
tap i engasjements   massen som banken må påregne. 
Vurderingene av hvilke enga sjementer som anses for 
påregnelig tapsutsatte, skal ta utgangspunkt i forhold 
som foreligger på balansedagen. Forholdene omfatter 
også holdepunkter på balansedagen når det foreligger 
objektive bevis på at debitor har manglende fremtidig 
betalingsevne.  

Individuelle nedskrivninger beregnes basert på at det 
ikke kan forventes løpende termininnbetalinger, samt 
neddiskontert verdi av sikkerheten på lånet. Pante-
verdiene vurderes konservativt. Neddiskonterings-
perioden er antatt tid frem til realisering av pant-
objektet. Etter nedskrivningene fortsetter banken 
inntektsføring av renter basert på de neddiskonterte 
verdier.

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller 
konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført frem, 
ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på 
hele eller deler av enga sjementet, eller at engasje-
mentet på annen måte anses som tapt for banken. Tap 
på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av 
 bankens utlåns- og garantiportefølje etter Finanstilsynets 
regler for verdsettelse av engasjementer. Banken 
foretar ved utgangen av hver måned en konkret fast-
settelse av tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet 
består posten tap på utlån og garantier av konstaterte 
tap, endringer i individuelle nedskrivninger og gruppe-
nedskrivninger, avsetninger på garantier og inngang på 
tidligere avskrevne fordringer.

Som hovedregel er et engasjement misligholdt når av-
drag og  renter ikke er betalt til rett tid, eller en ramme- 
kreditt er trukket utover et bevilget beløp. Forsinkelser 
med avdrag på nedbetalings lån eller uvesentlige/korte 
overtrekk på rammekreditter  betraktes som uregel- 
messigheter fra kundens side. Hvis manglende  betaling 
strekker seg utover 90 dager, klassifiseres og  rapporteres 
 imidlertid enga sjementet alltid som misligholdt. Utlån 
og andre enga sjementer som ikke er misligholdte, men 
hvor kundens  økonomiske situasjon gjør det sann-
synlig at tapet vil materialisere seg på et senere 
tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte engasjementer. 
Misligholdte engasjementer under 90 dager, hvor det er 
åpnet konkurs eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig 
inkasso, foretatt ut panting  eller tatt utlegg i, klassifiseres 
også som tapsutsatte enga sjementer. Friskmelding av 
tidligere tapsavsatte enga  sjementer skjer når  gjeldende 
betalingsplan er fulgt og/eller tilstrekkelig tilleggs-
sikkerhet er skaffet til veie, og engasjementet ikke lenger 
er tapsutsatt. 

Kredittrisikoen overvåkes gjennom månedlig misligholds- 
 rapportering, fortløpende risikoklassifisering og etablerte 
rutiner for raskest mulig identifisering av oppstått 
kredittrisiko. Det foretas månedlig oppfølging av låne-
porteføljen med tilhørende vurdering av individuelle 
nedskrivninger.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG  
IMMATERIELLE EIENDELER 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler føres 
under  eiendeler i balansen til anskaffelseskost med 
fradrag for bedrifts økonomiske, lineære avskrivninger 
og eventuelle nedskrivninger. Ved beregning av ordinære 
avskrivninger er det foretatt en forsiktig og bedrifts-
økonomisk vurdering av det enkelte driftsmiddelets 
økonomiske levetid i antall år. Avskrivningene for året 
belastes årets drifts kostnader, og fremkommer på egen 
linje i resultatregnskapet. Se forøvrig til note 4.

Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig 
lavere enn bokført verdi og verdinedgangen ikke kan 
forventes å være av forbigående art, blir det fore-
tatt nedskrivning til virkelig verdi av driftsmiddelet. 
Nedskrivningene reverseres i de tilfeller kriteriene for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. Reverseringen 
kan ikke medføre at driftsmiddelets verdi overgår den 
opprinnelige kost prisen etter fradrag for akkumulerte 
ordinære avskrivninger.
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VIRKSOMHETSOMRÅDER – SEGMENTER

Bank 2 vurderer sin virksomhet som et samlet 
virksomhets område. Styring av banken skjer også 
etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering. 

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
betalbar skatt på årets resultat og endring i utsatt 
skatt/ utsatt skattefordel. Se ytterligere detaljer under 
note 10.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunn-
lag av de midlertidige forskjeller mellom regnskaps- 
og skattemessige verdier/ resultater som eksisterer 
ved utgangen av regnskaps året og underskudd til 
fremføring. Skatteøkende og -reduserende forskjeller 
vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. 
Dette innebærer at skattereduserende midlertidig 
forskjeller som forventes å reverseres langt frem i tid, 
ikke kan utlignes mot skatte økende forskjeller som 
forventes å reverseres før.

Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt 
skatte forpliktelse balanseføres når det er sannsynlig 
at banken vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte  

skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skatte-
pliktig inntekt. Den utsatte skattefordelen balanseføres 
etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Bereg-
ning av utsatt skatt/ utsatt skattefordel er basert på 27 % 
skatt. 

KONTANTSTRØMANALYSE

Kontantstrømoppstillingen skal, sammen med øvrig 
regnskaps informasjon, gi relevant informasjon for vur-
dering av bankens evne til å generere kontantstrømmer 
og behovet for kontanter. Kontantstrøm analysen er 
bygd opp med utgangspunkt i virksom heten og gjen-
speiler hovedtrekkene i likviditets styringen i banken, 
med spesiell vekt på kontant strømmene knyttet til 
utlåns- og innskudds aktivitetene. Bank 2 har valgt 
netto  rapportering i kontantstrøm oppstillingen, noe 
som innebærer at inn- og  utbetalinger rapporteres 
med nettobeløp.

I beholdingen av likvider inngår kontanter og for-
dringer på sentral    banker, samt utlån og fordringer på 
kredittinstitusjoner. Se henholdsvis post 1 og 3 i balan-
seoppstillingen.
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Noter

NOTE 1 / UTLÅN, GARANTIER, MISLIGHOLD OG NEDSKRIVNINGER

UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER SEKTOR OG NÆRING PR. 31.12.

UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFI PR. 31.12.

Med ”potensiell eksponering” menes ubenyttede kreditter, dvs. totalt innvilgede kreditter fratrukket det som 
allerede er benyttet  (opptrukket kreditt). 

FORDELING AV INNTEKTER PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER
Fordeling av bankens inntekter på geografiske områder skiller seg ikke fra hverandre i karakter.

VERDSETTELSE AV UTLÅN OG GARANTIER TIL VIRKELIG VERDI
Banken har ved utgangen av regnskapsåret ingen fastrentelån eller NIBOR utlån med faste påslag. Hele utlåns- 
porteføljen er i regnskapet verdsatt til amortisert kost, og styret anser dette for å være sammenfallende med en 
virkelig verdivurdering.

RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN OG GARANTIER
Banken foretar risikoklassifisering av alle sine engasjementer som en integrert del av kredittvurderingen 
og saksgangsprosessen. Risiko klassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntakers 



BANK2 25

tapsrisiko på bakgrunn av økonomi, sikkerhet og andre forhold. Det benyttes en standardisert modell som er 
felles for både person- og bedriftsmarkedet, men kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er vektet 
forskjellig i de to markedene. 

Banken opererer med fem risikoklasser: A – minimal risiko, B – Lav risiko, C – Normal risiko, D – Høy risiko 
og E – Meget høy risiko. Risikoklasser og kriterier er bundet sammen etter et eget mønster der det fremgår 
hva som kreves for at sikkerheten skal være henholdsvis A, B, C, D eller E.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde banken risikoklassifisert samtlige ordinære låneengasjementer og  
garantier til personkunder og samtlige ordinære næringsengasjementer.  

ENGASJEMENT
Engasjement defineres som utlån/rammekreditter og garantier innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, 
gebyrer og provisjoner.

NÆRINGSLIVSKUNDER
Med næringslivskunder menes kunder med institusjonell sektorkode 1110 – 8300 som hovedsakelig lever av 
næringsinntekter, og hvor det er naturlig å vurdere økonomien ut fra regnskapstall. Kundene har vanligvis et 
organisasjonsnummer og er registrert enhet i enhetsregisteret eller foretaksregisteret. 

Ved vurdering av risiko innenfor bankens næringslivsengasjementer vektlegges følgende 3 hovedkomponenter:

 Økonomi  50 %) - kontantstrøm i % av driftsinntekter og soliditet (egenkapitalandel)
 Sikkerhet  (40 %) - pantets depotverdi i forhold til engasjementets størrelse
 Andre faktorer  (10 %) - tallfestet kvalitativ vurdering

På bakgrunn av ovennevnte forhold, blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene i 
de fem ulike risikoklassene. Det skal foretas risikoklassifisering hver gang det foretas vesentlige endringer i en 
kundes engasjement.

PERSONKUNDER
Med personkunder menes alle kunder som hovedsakelig lever av lønnsinntekt, og hvor det er naturlig å vurdere 
økonomien ut fra disponibel inntekt. Ved vurdering av risiko innenfor bankens personmarked vektlegges følgende 
3 hovedkomponenter:

 Økonomi  (50 %) - netto likviditet og gjeldsgrad 
 Sikkerhet  (40 %) - pantets depotverdi i forhold til engasjementets størrelse
 Andre faktorer  (10 %) - tallfestet kvalitativ vurdering

Engasjementene for personkunder fordeles i de ulike risikoklasser som beskrevet under næringslivskunder. Det skal 
også her foretas ny risikoklassifisering hver gang det foretas vesentlige endringer i en kundes engasjement.



26 BANK2

ÅRSRAPPORT 2013

SAMMENHENGEN MELLOM RISIKOKLASSIFISERING OG PRISING AV UTLÅN OG GARANTIER

Banken fastsetter rentesatsen for utlån og provisjonssatsen for garantier ut fra en total risikovurdering av lån og 
garantier både for  person- og næringslivskunder.

FØLGENDE RISIKOKLASSIFISERING FORELIGGER PR. 31.12.

Hovedårsaken til endringene fra 2012 til 2013 er at mange av de nye engasjementene som ble innvilget i 2013 
innen næringsgruppe L (omsetning og drift av fast eiendom) har fått en strengere klassifisering enn tidligere. I 
tillegg er et stort engasjement i klasse B innfridd og et annet stort engasjement i samme klasse reklassifisert 
og flyttet til klasse C. 
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MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG  
TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER MED NEDSKRIVNINGER PR. 31.12.

Definisjoner av misligholdte og tapsutsatte lån fremgår av regnskapsprinsippene for utlån og garantier, mislighold 
og nedskrivninger.

Eventuelle refinansieringer, reforhandlinger av vilkår og øvrige endringer av engasjementer skjer med bakgrunn 
i reelle kreditt vurderinger.

NEDSKRIVNINGER PÅ INDIVIDUELLE UTLÅN PR. 31.12.

Banken har kontinuerlig fokus på avdekking av tapspotensial. Individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende 
på bakgrunn av ny informasjon, og uansett én gang pr. måned. Det føres en ajourført oversikt over alle bankens 
engasjementer med tilhørende sikkerheter og verdien på disse, samt om engasjementene er misligholdt eller 
ikke. Banken har derfor til enhver tid oversikt over hvilke engasjementer som er mest risikoutsatte. 

Engasjementer tapsføres når det er overveiende sannsynlig at ytterligere innbetalinger ikke vil finne sted,  
hovedsakelig etter avhending av bankens pantobjekt og avholdt utleggsforretning / konkurs.
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NEDSKRIVNINGER PÅ GRUPPER AV UTLÅN PR. 31.12.

Gruppevise nedskrivninger fremkommer som et resultat av vurderingen av tapspotensialet i den delen av ut-
lånsporteføljen som ikke er individuelt gjennomgått. Tapsrisikoen for utlån som er vurdert individuelt, men som 
ikke er nedskrevet individuelt, blir tatt hensyn til ved vurdering av nødvendig gruppenedskrivning.

SPESIFIKASJON AV PERIODENS TAPSKOSTNAD, UTLÅN OG GARANTIER PR. 31.12.

For inneværende år utgjør bokførte tap inklusiv gruppenedskrivninger 1,2 % av brutto utlån ved årets slutt.  
Tilsvarende tall for 2012 var 0,4 %.

NOTE 2 / BEHOLDNING AV OBLIGASJONER

BANK 2 HAR PR. 31.12 BOKFØRT FØLGENDE BEHOLDNING AV OBLIGASJONER:

Bankens obligasjonsportefølje er vurdert som anleggsmidler i balansen pr. 31.12. Løpende verdiendringer innen-
for laveste verdis prinsipp føres over resultatregnskapet under regnskapspost 12.1. Foretatte nedskrivninger 
reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivninger ikke lenger er til stede. Reversering kan ikke medføre at 
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den enkelte obligasjons verdi overgår den opprinnelige kostprisen. Alle verdi papirer er denominert i NOK, med 
unntak for obligasjonene i American Shipping Company hvor denomineringen ble konvertert til USD i slutten av 
desember 2013. Bokføringen legger til grunn omregningskursen på balansetidspunktet. 

Ved verdsettelse av obligasjonsporteføljen pr. 31.12 har banken lagt til grunn laveste verdi av opprinnelig kost-
pris og virkelig verdi for hvert enkelt papir. Virkelig verdi bygger på ligningskurser utarbeidet av Norsk Fonds-
meglerforbund, i samsvar med den praksis som ble benyttet ved vurdering av obligasjonene ved avleggelse av 
årsregnskapet for 2012. 

FORDELINGEN AV BEHOLDNINGEN I OBLIGASJONER ER SOM FØLGER:

PR. 31.12 INNGÅR FØLGENDE OBLIGASJONER I PORTEFØLJEN:
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NOTE 3 / VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING – RENTEBÆRENDE FOND

PR. 31.12. INNGÅR FØLGENDE FOND I BANKENS PORTEFØLJE 

AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING:

 

NOTE 4 / VARIGE DRIFTSMIDLER / IMMATERIELLE EIENDELER 

Varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og 
eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris, og avskrivningene er fordelt lineært 
over driftsmidlenes økonomiske levetid. Balanse verdien blir vurdert i samsvar med NRS for anleggsmidler. 
Hvert enkelt driftsmiddel blir verdsatt hver for seg.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Inventar/kontormaskiner 20,00 %
EDB-maskiner/utstyr 25,00 %
Ombygging (ikke egen eiendom) 16,67 %  (tilsvarer leieavtalens opprinnelige løpetid)
Faste installasjoner 20,00 %  (tilsvarer restløpetid leieavtale)
Immaterielle eiendeler  10,00 %  (lineært og skattemessig over 10 år)
Bruksrettigheter 33,33 %
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SPESIFIKASJON AV POSTENE PR. 31.12.

Immaterielle eiendeler knytter seg til tilgang til fellesområdene innen betalingsformidling og til infrastruktur 
for BankID. Bruksrettigheter knytter seg til programvare.

Avskrivningsplanen er ikke endret i forhold til tidligere år.
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NOTE 5 / ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING

Bank2’s ansvarlige kapital omfatter egenkapital (ren kjernekapital) og fondsobligasjoner (kjernekapital).

Lovendringer om nye kapitalkrav trådte i kraft fra 1.7.2013, og innebærer nye minstekrav til ren kjernekapital på 
4,5 % og nye bufferkapital krav. Kravet om minst 8 % ansvarlig kapitaldekning videreføres, slik at det i tillegg blir 
krav om minst 3,5 % annen ansvarlig kapital. Kravet til buffere omfatter et krav om en bevaringsbuffer på 2,5 % 
ren kjernekapital og en systemrisikobuffer på 2 % ren kjernekapital det første året. Summen av det nye minste- 
kravet til ren kjernekapital og bufferkravene utgjør 9 % ren kjernekapital, som med kravet om minst 3,5 %  
annen ansvarlig kapital gir et lovbestemt minstekrav til kapitaldekning på 12,5 % fra 1.7.2013.

Bokført verdi av eiendelsposter og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en eksponeringskategori, og 
gis en risikovekt  etter den antatte kredittrisiko de representerer. Prinsippet er at desto høyere risiko en eiendel 
representerer, desto høyere er risikovekten: 

• Fordringer på og fordringer garantert av staten har risikovekt 0 %
• Obligasjoner med fortrinnsrett har risikovekt på 10 % 
• Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner har en risikovekt på 20 %
• Eiendelsposter med risikovekt 35 % er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig 
verdigrunnlag.
• Forfalte engasjementer hvor individuelle nedskrivninger utgjør mindre enn 20 % av den usikrede delen av et  
 engasjement før nedskrivning har risikovekt 150 %. Øvrige forfalte engasjementer har risikovekt 100 %.
• Øvrige eiendeler utover kontanter (0 % vekt), har risikovekt 100 %
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VEKTING AV BEREGNINGSGRUNNLAGET PR. 31.12.
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NOTE 6 / LIKVIDITETS- OG MARKEDSRISIKO

LIKVIDITETSRISIKO
Likviditetsrisiko omfatter risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av at banken ikke klarer å oppfylle 
sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår vesentlige ekstrakostnader i form av prisfall på eiendeler som 
må realiseres eller ekstra dyr finansiering. Likviditets risikoen vil i praksis være knyttet til bevegelser på inn-
skuddsbalansen. Bankens erfaringer tilsier at innskudd vil være en stabil finansierings kilde, også i situasjoner 
hvor bankene er under press.

Bankens innskuddsdekning ved utgangen av årsskiftet utgjorde 121 %. Tilsvarende innskuddsdekning for 2012 
var på 143 %. 

TABELLEN UNDER VISER RESTLØPETID PÅ BALANSEN PR. 31.12:

Overskuddslikviditeten skal til enhver tid være investert i samsvar med bankens likviditetsstrategi. Ved årsskiftet 
karakteriseres likviditets situasjonen som meget tilfredsstillende.

(tall i NOK 1 000)
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MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko omfatter risiko for tap som skyldes endringer i renter, valutakurser og verdipapirkurser. Dette vil 
få effekt for avkast ningen på investeringer av overskuddslikviditet og for renterisiko knyttet til bankens øvrige 
balanse. Markedsrisikoen kan spesifiseres som følger:  

• Renterisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av endring i markedsrenten.
• Likviditetsrisiko for finansielle instrumenter: Risiko knyttet til at verdipapirer ikke vil kunne realiseres 

eller at realisering vil medføre betydelig reduksjon i pris. 
• Valutarisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av ugunstig valutakursutvikling. Dette opp-

står som en følge av at åpne posisjoner i andre valutaer enn bankens basisvaluta, norske kroner, endrer 
verdi ved valutakursendring.

• Kursrisiko: Risiko for fall i markedsverdi for verdipapirer.
• Spreadrisiko: Risiko for at verdipapirenes markedsverdi faller på grunn av en økning i kredittspreadene. 
• Kredittrisiko: Risiko for tap av hele eller deler av obligasjonsverdien som følge av obligasjonsutsteders 

mislighold.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde Bank 2 ingen fastrenteinnskudd i andre kredittinstitusjoner.

TABELLEN UNDER VISER GJENSTÅENDE TID TIL RENTEREGULERING FOR DE ULIKE 
BALANSEPOSTER PR. 31.12:

(tall i hele 1 000)
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NOTE 7 / ANTALL ANSATTE/ ÅRSVERK, LØNN OG GODTGJØRELSE 

Antall ansatte
Antall ansatte pr. 31.12  28 personer
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013  26 årsverk

SPESIFIKASJON AV LØNN, HONORAR, MV. PR. 31.12.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER/ TILLITSVALGTE UTBETALT I 2013

1) Gjelder styrets underutvalg

2) Direkte eller indirekte eid eller kontrollert

3) Honoreres med NOK 16.500 pr. verv
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Samlede lån til ansatte utgjør NOK 41.401.735. 

Alle ansatte og tillitsvalgte forøvrig har rentebetingelser tilsvarende normrenten vedtatt av Finansdepartementet.  
Pr 31.12.2013 var den 2,25 %.

Det er bevilget lån stort NOK 4.293.218 til administrerende direktør, hvorav NOK 1.000.000 er ytet som et rentefritt 
lån til kjøp av aksjer i Bank 2. I tillegg er det bevilget lån til kredittsjef, CFO og administrasjonssjef/ controller, men 
ikke til medlemmer av kontrollkomiteen eller nærstående parter til disse.  Lån er ikke bevilget til noen av de 
aksjonærvalgte medlemmene i bankens styre eller representantskap. 

Etter inngått avtale skal administrerende direktør ved oppsigelse fra bankens side gis en etterlønn i 12 måneder  
utover lønn i oppsigelses tiden på 6 måneder. Dette gjelder ikke hvis banken gir administrerende direktør  
avskjed på grunn av vesentlig mislighold eller grovt pliktbrudd, jf arbeidsmiljøloven § 15-14. Eventuell  
annen inntekt i denne 12-månedersperioden skal gå til fradrag i etterlønnen.

Medlemmer av styret utover ansattes representant eller øvrige tillitsvalgte har ingen bonusordning.

Alle ansatte i banken har en felles bonusordning som innebærer at det skal utdeles en andel av egenkapital- 
avkastningen som overstiger en gitt prosentandel, justert for forhold som er angitt direkte i bonusavtalen. Avtalen 
er oppad begrenset til 1,5 månedslønner. Se også note 19.

Revisors godtgjørelse er NOK 627.760, hvorav NOK 368.750 for ordinær revisjon og NOK 259.010 for øvrig bistand. 
Alle beløp er inklusive MVA. 

1.1.2006 innførte banken den lovpålagte obligatoriske tjenestepensjonsordningen med 2 % innskudd for alle 
ansatte. Fra og med 1.5.2009 ble dette økt til 5 %, som senere har ligget fast. Se forøvrig omtale under bankens 
regnskapsprinsipper. Årets pensjonskostnad er bokført under lønnskostnader med NOK 819.293.

Banken inngikk i 2013 tariffavtale med sine ansatte og tilsluttet seg AFP -og sluttvederlagsordningen. Premier 
til fondene er bokført under lønnskostnader med NOK 63.104.

NOTE 8 / DIVERSE TILLEGGSOPPLYSNINGER

SPESIFIKASJON AV PROVISJONS- OG GEBYRINNTEKTER PR. 31.12. 
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NOTE 9 / GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER

INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER FORDELER SEG SOM FØLGER PR 31.12.

Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder gjennom året er 3,13 %, og er beregnet på grunnlag av 
faktiske rentekostnader omregnet for et helt år i forhold til gjennomsnittlig innskudd fra kunder.

NOTE 10 / SKATTER

Resultatforskjeller Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat, som deles 
i permanente og midlertidige forskjeller.

Permanente resultatforskjeller Ikke fradragsberettigede kostnader (gaver, kontingenter, representasjon mv) og 
ikke skattepliktige inntekter.

Midlertidige resultatforskjeller Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. Disse for-
skjellene skal reverseres i senere perioder, idet det er samme beløp som samlet 
skal komme til fradrag eller inntektsføres over tid. Grunnet overgang til 27 % 
skattesats fra 2014, bokføres utsatt skatte/skattefordel med 27 % av grunnlaget.

Beregnet utsatt skatt/skattefordel vedrørende midlertidige forskjeller omfatter følgende poster:
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NOTE 11 / SPESIFIKASJON GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER

NOTE 12 / SPESIFIKASJON AV ANDRE DRIFTSKOSTNADER

1) Leiekontrakten utløper uten oppsigelse 31.3.2017. Leien pr. år utgjør NOK 2.636.472, hvorav NOK 341.300 er 

felleskostnader.
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NOTE 13 / SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD

NOTE 14 / KOSTNADER KNYTTET TIL BANKENES SIKRINGSFOND

Alle norske banker er pliktige medlemmer av Bankenes sikringsfond. Fondets formål er å sikre at norske 
banker til enhver tid oppfyller sine forpliktelser, i henhold til lov om sikringsordninger for banker, forsikrings-
selskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Bankenes sikringsfond 
plikter å dekke tap inntil MNOK 2,0 som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver 
kreditsaldo i banken på konto som lyder på navn, og forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person,  
unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

I 2013 ble det innkrevd inn avgift på NOK 1.430.209. 

NOTE 15 / POSTER UTENOM BALANSEN

GARANTIANSVAR PR. 31.12.

NOTE 16 / BUNDNE MIDLER 
 
Pr. 31.12. hadde banken bundne midler med NOK 2 376 641. Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjorde NOK 890 047.

Bank 2 har i løpet av året etablert trekkrettighet stor NOK 40.000.000 på oppgjørskonto i DNB.

NOTE 17 / EGENKAPITAL
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NOTE 18 / AKSJEKAPITAL OG RESULTAT PR AKSJE

Bankens aksjekapital pr. 31.12 består av 96 482 800 aksjer pålydende NOK 1,- pr aksje. Det er kun én aksjeklasse, 
og det er samme stemme rett for samtlige aksjer. 

Antall ordinære aksjer har i hele regnskapsperioden vært 96 482 800. Resultat pr. aksje ble et overskudd på 
NOK 0,50. Tilsvarende tall for 2012 var et overskudd pr aksje på NOK 0,40.

NOTE 19 / GODTGJØRELSE OG LIGNENDE

Bankens styre vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemming på generalforsamlingen 
i henhold til allmenn-aksjeloven § 5-6, jf. § 6-16a.

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Bank 2`s retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør og øvrig ledelse skal 
til enhver tid understøtte  gjeldende strategi og verdigrunnlag for å oppnå bankens mål. Godtgjørelsen skal 
fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til  prestasjons- og resultatorientering, og som stimulerer til 
langsiktig verdiskapning i banken. Styret har i forbindelse med fremsettelse av denne erklæringen fattet vedtak 
som innebærer endringer i prinsippene for fastsettelse av variabel godtgjørelse sammenlignet med tidligere 
fremsatte erklæringer, slik at bankens ordning med variabel godtgjørelse faller inn under unntaket i forskrift 
om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner.

1) Aksjonærer som banken mener skal grupperes, er presentert samlet under de største aksjonærene i gruppen.

2) Aksjer som er eid av styremedlemmer og dertil tilhørende nærstående parter.
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VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR DET KOMMENDE REGNSKAPSÅRET
Godtgjørelse til administrerende direktør
Den totale godtgjørelse til administrerende direktør består av grunnlønn, naturalytelser, bonus og pensjons- og 
forsikringsordninger. 

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering i styret, og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i  
samfunnet generelt og i finansnæringen spesielt.  

Administrerende direktør omfattes av bankens bonusordning på lik linje med alle øvrige ansatte, og har ingen egen 
bonusordning eller annet  tilsvarende utover det. Administrerende direktør kan i tillegg til bonus gis naturalytelser 
som hjemme-pc med tilhørende utstyr,  aviser/tidsskrifter, telefonordninger og andre goder som til enhver tid er 
fremforhandlet for alle ansatte i banken. Tildeling av natural ytelser skal ha sammenheng med administrerende 
direktørs funksjon i banken eller være i tråd med markedsmessig praksis, og bør ikke være vesentlig i forhold 
til den til enhver tid gjeldende grunnlønn. 

Administrerende direktør skal ha en pensjonsordning basert på 5 % av lønn for lønn mellom 1G og 12G. Dette er 
likt for alle i banken. Endringer i bankens pensjonsordning besluttes av styret.

Etter inngått avtale skal administrerende direktør ved oppsigelse fra bankens side gis en etterlønn i 12 måneder 
utover lønn i oppsigelses tiden. Dette gjelder ikke hvis banken gir administrerende direktør avskjed på grunn av 
vesentlig mislighold eller grovt pliktbrudd, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Eventuell annen inntekt i 12-måneders- 
perioden skal gå til fradrag i etterlønnen.

Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av representantskapet.

Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte
Godtgjørelsen til ledende ansatte i banken skal være i samsvar med styrets policy for lederlønn, og fastsettes 
av administrerende direktør. Lønnen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike 
områdene basert på at Bank 2 er en spesialbank med høye krav til kompetanse hos de ansatte. Øvrige ledende 
ansatte omfatter i denne sammenheng kredittsjef, CFO/økonomidirektør, salgs- og markedssjef samt administrasjons-
sjef/controller.

Den totale godtgjørelse til ledende ansatte omfatter grunnlønn, naturalytelser, bonus samt pensjons- og forsikrings-
ordninger.  Prinsippene for bonus fastsettes av styret. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi 
konkurransedyktige betingelser innen de ulike fagområdene. Godtgjørelsen skal gjøre banken konkurransedyktig i 
det aktuelle arbeidsmarkedet og fremme lønnsomhet, herunder målsatt inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale 
godtgjørelse skal sikre at Bank 2 tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 
Øvrige ledende ansatte har ingen egen bonusordning eller annet tilsvarende utover det. Se også note 7.

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering, og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt 
og finansnæringen spesielt.

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes 
funksjon i banken eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den 
ansattes grunnlønn.

Ledende ansatte skal ha en pensjonsordning basert på 5 % av lønn for lønn mellom 1G og 12G. Dette er likt for 
alle i banken. Endringer i bankens pensjonsordning besluttes av styret.

Retningslinjene gjelder generelt for inngåelse av nye avtaler, og omfatter alle ledende ansatte.

Styret beslutter i den enkelte sak om sluttvederlag skal gis. 

BINDENDE RETNINGSLINJER FOR AKSJER, TEGNINGSRETTER, OPSJONER M.V. FOR DET KOMMENDE REGNSKAPSÅRET
Aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen 
av aksjekursen i banken, tildeles ikke til administrerende direktør eller ledende ansatte.
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