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Årsrapport 2012 
 
Bank2 ASA ble etablert i 2005 og er den eneste banken i Norge som har spesialisert seg på å gi 
lån til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende, 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 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 Bank2 aktivt bidra til at personer og bedrifter som har fått 
likviditetsmessige utfordringer eller kommet i en misligholdssituasjon kan få tilbud om en 
økonomisk omstart. Banken er godt posisjonert for å være en foretrukket samarbeidspartner for 
landets ordinære banker, og kan tilby supplerende låneprodukter som kan bidra til økonomisk 
friskmelding av flest mulig bankkunder. 
 
Bank2 har en forvaltningskapital på 2,3 mrd. kroner, og har som målsetting å bli Norges mest 
lønnsomme bank gjennom fornøyde kunder og engasjerte og dyktige medarbeidere. Banken har 
som målsetting å gi kundene en merverdi gjennom god rådgivning og gode løsninger. 
 
 
Hovedtall for året 2012 
 
∗ Driftsresultat før netto tap og nedskrivninger på MNOK 48,6 
∗ Resultat før skatt på MNOK 53,7 
∗ Resultat etter skatt på MNOK 38,6 
∗ Konstaterte tap og netto endring i individuelle og gruppevise nedskrivninger for utlån på 

MNOK 5,5 
∗ Netto reverserte nedskrivninger og realiserte gevinster i obligasjonsporteføljen på MNOK 10,5 
∗ Egenkapitalavkastning etter skatt på 17,9 % 
∗ Kostnadsprosent på 46,5 
∗ Forvaltningskapital ved utgangen av året på MNOK 2 254 
∗ Netto utlånsvekst på 19 % til MNOK 1 346 
∗ Innskuddsdekning på 143 % 
∗ Etter avsatt utbytte har banken en kapitaldekning på 20,9 %, egenkapital på MNOK 230,2 og 

ansvarlig kapital på MNOK 218,3 
∗ Avsatt utbytte på MNOK 24,1 tilsvarende NOK 0,25 pr aksje  
∗ Bokført verdi pr. aksje på 2,39 kroner 
 
 



4

 

 

ÅRSBERETNING 2012 
 
1. ÅRET I SAMMENDRAG 
 
Innledning 
Driftsmessig kan Bank2 vise til gode resultater i 2012. Utlånene viser en tilfredsstillende økning 
med en netto vekst på 19 % og driftsresultat etter tap på utlån er på 43,2 MNOK, mot MNOK 
34,3 året før. Banken har i 2012 et lavere mislighold enn året før, mens det er tapsført MNOK 5,5 
på utlån mot MNOK 2,6 året før.   
 
Forvaltningen av bankens overskuddslikviditet viser en positiv utvikling, med en avkastning på 5,1 
% mot 2,6 % året før. Det er foretatt netto reverserte nedskrivninger og realiserte gevinster på 
verdipapirer med 10,5 MNOK mot netto nedskrivninger på 14,8 MNOK året før. Styret anser at 
investeringsstrategien bidrar til en betryggende likviditetssituasjon og en tilfredsstillende 
avkastning til en akseptabel risiko.  
 
Bankens kapitaldekning, det positive resultatet fra ordinær utlånsvirksomhet og 
investeringsvirksomhet samt redusert mislighold på utlån bidrar til en tilfredsstillende inntjening 
og sterk soliditet i Bank2.  
 
Resultat etter skatt utgjør MNOK 38,6 som gir en egenkapitalavkastning på 17,9 %, mot 
henholdsvis MNOK 14,0 og 5,6 % året før.  
 
Basert på bankens kapitalsituasjon og positive resultat foreslår styret at det utdeles et utbytte på 
MNOK 24,1 eller NOK 0,25 pr. aksje. Dette vil gi Bank2 en kjernekapitaldekning på 20,9 % ved 
utgangen av 2012, mot 19,8 % året før. Dette nivået er etter styrets oppfatning robust og godt 
tilpasset bankens fremtidige vekstambisjoner og operasjonelle risiko. 
 
God tilgang på likviditet  
Banken har fortsatt en meget god likviditet, med innskudd som eneste kilde til ekstern 
finansiering, og en innskuddsdekning på 143 % ved utgangen av året.  
 
Økning i utlånsvolumet 
I tråd med planlagt og økt fokus på kjernevirksomheten har banken lykkes med å øke totalt 
utlånsvolum fra MNOK 1.134 ved forrige årsskifte til MNOK 1.346 ved utgangen av 2012. Dette 
tilsvarer en netto økning i utlån på 19 %, som i lys av høy omløpshastighet er et tilfredsstillende 
resultat. 
 
Lavere mislighold 
Bank2 har de siste årene sett en nedgang i misligholdet, men arbeidet med å styrke bankens 
oppfølging av misligholdte og misligholdsutsatte engasjementer har vært høyt prioritert også i 
2012. Bankens portefølje av utlån som er misligholdt mer enn 90 dager utgjorde ved siste 
årsskifte MNOK 124,4, mot MNOK 118,1 ved utgangen av 2011. Andel misligholdte lån i forhold til 
samlet utlånsportefølje er i løpet av året redusert fra 10,3 % til 9,1 %. Med de tiltak som er 
iverksatt har styret tro på at misligholdet i den eksisterende porteføljen vil reduseres ytterligere. 
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Bankens individuelle nedskrivninger for tap på utlån blir vurdert kontinuerlig og har i løpet av 
2012 falt med MNOK 3,8, noe som i hovedsak beror på bokførte konstaterte tap på tidligere 
nedskrevne lån. Av forsiktighetshensyn har banken valgt ikke å redusere de gruppevise 
nedskrivningene. Årets regnskapmessige tapskostnad beløper seg til MNOK 5,5. 
 
Makroøkonomiske forhold som særlig påvirker banken  
Det hersker fremdeles usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, både i Europa og verden 
forøvrig. Mange euroland sliter med en vanskelig håndterlig statsgjeld selv om de mest 
presserende tilfellene og symptomene ser ut til å være løst. Den reduserte økonomiske aktiviteten 
i Europa er ventet å få negativ betydning også for norsk økonomi. Hvor kraftige og alvorlig 
følgene vil bli er usikkert, men det synes å være en viss enighet om at det vil bli til dels store 
sektorvariasjoner. Olje- og gassindustrien er antatt å ha gode utsikter, mens fastlands-Norge og 
eksportrettet virksomhet er antatt å bli sterkere påvirket av den økte kronekursen og den 
økonomiske nedgangen i Europa.  
 
Husholdningenes gjeldsbelastning er relativt sett høy, noe som gjør disse sårbare for bortfall av 
inntekter og høyt rentenivå. En følge av denne utviklingen kan derfor være at noen flere av 
bankens kunder vil få problemer med å betjene sine lån, samt at noen færre vil kvalifisere for lån 
i fremtiden. På den annen side tyder mye på at for de fleste husholdninger vil den disponible 
inntekten fortsette å stige, og rentenivået er på et historisk lavt nivå. Det er heller ingen ting som 
tyder på at det generelle rentenivået er på vei opp, men det kan av andre årsaker ikke utelukkes 
at utlånsrentene til kunder i norske banker kan øke noe i tiden fremover.  
 
Utlån i Bank2 gis i hovedsak med sikkerhet i bolig, og banken har solid sikkerhet for utlånene. 
Boligprisene har økt også gjennom 2012, og betyr isolert sett at bankens risiko og forventede tap 
på utlån reduseres. Selv om det er noe usikkerhet omkring boligprisutviklingen fremover er det 
mest sannsynlig at prisveksten vil fortsette, om enn i noe lavere takt enn det man har sett de 
senere årene. Det er ikke utelukket, men ikke spesielt sannsynlig på kort sikt, at vi kan oppleve et 
boligprisfall i Norge, slik som i våre naboland Sverige og Danmark. 
 
Økte boligpriser fører til at flere kommer i posisjon til å kunne få lån i Bank2, noe som kan 
indikere et økt vekstpotensial for bankens utlån fremover. 
 
Antall konkurser og tvangsavviklinger falt med 12,7 % fra 2011 til 2012. I 2012 gikk 4 745 
selskaper konkurs eller ble tvangsavviklet, 693 færre enn året før. Det er imidlertid store 
fylkesvise forskjeller i utviklingen i antall konkurser og tvangsavviklinger. Statistikk fra 
kredittopplysningsbyråene viser nok et år med rekordhøyt antall registrerte 
betalingsanmerkninger. 
 
Organisasjon  
Helge Dalen, som kom fra stillingen som administrerende banksjef i Drangedal og Tørdal 
Sparebank, tiltrådte som ny administrerende direktør 1. mars 2012.  
 
Banken har i 2012 foretatt endringer i organisasjonen. Ledergruppen er redusert, ansvarsfordeling 
innen og mellom avdelingene er blitt klarere, og funksjonene for internkontroll, compliance, salg 
og markedsføring er blitt styrket. For å ivareta bankens strategiske satsning mot bedriftsmarkedet 
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er utlånsavdelingen delt opp i separate team for personmarkedet og bedriftsmarkedet med egen 
spisskompetanse. 
 
Banken opplever en god stabilitet i organisasjonen.  
 
 
2. RESULTAT- OG KAPITALUTVIKLING 
 
Banken har oppnådd gode resultater i både utlånsvirksomheten og investeringsvirksomheten, og har et 
resultat før tap, nedskrivninger og skatt på MNOK 48,6 for 2012, mot MNOK 36,9 for 2011. 
 
Resultat før skatt utgjør MNOK 53,7 etter tap på utlån med MNOK 5,5 og netto realiserte gevinster og 
reverserte nedskrivninger av obligasjoner med MNOK 10,5. 
 
 
2. 1. RENTENETTO 
 
Bankens rentenetto1 utgjør MNOK 88,2 ved utgangen av 2012, mot MNOK 79,7 året før. Målt i 
forhold til gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital i 2012 utgjør rentenettoen 4,0 %, mot 
3,62 % i 2011. Årsaken til bedringen i rentenetto beror på økt andel utlån i forhold til 
gjennomsnittlig forvaltningskapital.  
 

 
 
2.2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
 
Netto andre driftsinntekter utgjør MNOK 2,4 mot MNOK 0,8 for 2011. Økningen beror i hovedsak 
på høyere inntekter fra verdipapirer. 
  

                                                
1 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

2010 2011 2012 

79 740 79 747 88 177 

Rentenetto i kroner 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

2010 2011 2012 

3,42 3,62 
4,06 

Rentenetto i % 



7

 

 

    
 
2.3 KOSTNADER 
 
Bankens totale driftskostnader utgjør MNOK 42,0 som er MNOK 1,7 lavere enn i 2011.  
 
Kostnadsført lønn og sosiale utgifter utgjør MNOK 23,2 mot MNOK 22,8 året før. Øvrige 
driftskostnader inklusive avskrivninger utgjør MNOK 18,8 for 2012, mot MNOK 20,8 året før.  
Reduksjonen beror i hovedsak på lavere kostnader knyttet til markedsføring, IKT og bankens 
lokaler enn i fjor.  
 
Kostnadsprosenten, som angir hvor mye driftsutgiftene utgjør i prosent av netto inntekter, utgjør 
46,5 mot 54,2 i 2011.   
 
Det er styrets oppfatning at kostnadsutviklingen er tilfredsstillende. Banken har som mål at 
kostnadsprosenten over tid skal reduseres ytterligere. 
 

 
 
2.4. NEDSKRIVNINGER AV UTLÅN  
 
Nedskrivninger 
Det er i 2012 inntektsført netto endring i individuelle nedskrivninger på utlån med MNOK 3,8. I 
2011 var tilsvarende tall MNOK 9. Hovedårsaken til endringen skyldes at banken i 2012 har 
bokført konstaterte tap som tidligere var nedskrevet med MNOK 8,8. Justert for dette viser øvrige 
individuelle nedskrivninger på utlån en netto økning på MNOK 5,0. 
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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. 31.12.2012 utgjør MNOK 22,9, fordelt med MNOK 12,9 på 
individuelle nedskrivninger og MNOK 10,0 på gruppevise nedskrivninger. Dette utgjør 1,69 % av 
bankens utlånsportefølje ved utgangen av året. For 2011 utgjorde de samlede nedskrivningene 
2,35 % av tilsvarende grunnlag.  
 
Konstaterte tap 
De bokførte konstaterte tapene for 2012 beløper seg til MNOK 9,3. Tilsvarende beløp for 2011 var 
MNOK 11,6. MNOK 0,5 av årets konstaterte tap er på engasjementer som ikke tidligere har vært 
nedskrevet. Tapene knytter seg for personmarkedet til restgjeld etter avhending av bankens 
panteobjekt og etter avholdt utleggsforretning, og for bedriftsmarkedet til restgjeld etter 
avhending av bankens panteobjekt ved konkurs. I tillegg kommer noe tap knyttet til misbruk av 
kort. 
 
Tapskostnad 
Årets netto tapskostnad utgjorde MNOK 5,5 mot MNOK 2,6 for 2011. 
 

 
 
Mislighold 
Bankens totale mislighold over 90 dager beløper seg til MNOK 124,4, som er en økning på MNOK 
6,3 fra 2011. Øvrige tapsutsatte lån utgjør MNOK 4,9, som er en reduksjon på MNOK 2,5 fra 
2011. 
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2.5 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT  
 
Banken har oppnådd gode resultater i både utlånsvirksomheten og investeringsvirksomheten.  
 
Resultat før tap og nedskrivninger utgjør MNOK 48,6 mot MNOK 36,9 i 2011. Etter netto utlånstap 
med MNOK 5,5 (mot MNOK 2,6 i 2011) og netto reverserte nedskrivninger og realiserte gevinster 
av verdipapirer med MNOK 10,5 (mot en netto nedskrivninger med MNOK 14,8 i 2011) utgjør 
resultatet før skatt MNOK 53,7 for 2012, mot MNOK 19,5 for 2011. 
 

 
 
2.6 DISPONERING OG OVERFØRING AV ÅRETS RESULTAT 
 
Styret foreslår at årets overskudd disponeres som følger, alle tall i MNOK: 
 
Avsatt til utbytte 24,1 
Overført til annen 
egenkapital 

14,5 

Sum disponering og 
overføring 

38,6 

 
 
2.7. FORVALTNINGSKAPITAL 
 
Ved utgangen av regnskapsåret hadde banken en forvaltningskapital på MNOK 2.254, mot MNOK 
2.150 året før. Økningen fra 2011 beror i all hovedsak på en økning i utlånsbalansen med MNOK 
212 og en planmessig reduksjon av overskuddslikviditeten med MNOK 97.  Dette tilsvarer en 
økning i forvaltningskapitalen på 4,8 %.  
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2.8. FUNDING 
 
Ved utgangen av 2012 var innskudd fra kunder bokført med MNOK 1.929, som tilsvarer en økning 
i forhold til 2011 på 3,6 %.  
 
Banken hadde ved årets slutt en innskuddsdekning på 143 %, mot 164 % året før. Nedgangen 
beror på en netto økning i utlån med 19 % og en netto reduksjon i overskuddslikviditet med 10 
%.  
 
Banken har ingen fastrenteinnskudd ved utgangen av regnskapsåret. 
 

 
Banken tok i november opp et sertifikatlån på MNOK 50 over 9 måneder. Formålet med 
låneopptaket er å oppnå lavere funding kostnader, mer stabil likviditet, finansiering av utlånsvekst 
og diversifisering. 
 
 
2.9. UTLÅN 
 
Bank2 hadde ved utgangen av 2012 bokført brutto utlån til kunder på MNOK 1.346, som tilsvarer 
en økning i forhold til 2011 på 18,7 %. Brutto utlån fordeler seg med MNOK 1.254 på 
nedbetalingslån, MNOK 63 på kasse-, bruks- og driftskreditter og MNOK 29 på byggelån.  
 
Av de samlede utlån utgjorde personlån 77,0 %, mot 80,7 % i 2011. Ytterligere spesifikasjon, 
både på geografisk fordeling og sektor/ næring, er gitt i note 1 til årsregnskapet. 
 
I løpet av året bevilget banken nye lån og kreditter for til sammen MNOK 619, som tilsvarer en 
økning i forhold til 2011 på 49,7 %. Samtidig ble det innfridd utlån for MNOK 410, som tilsvarer 
en økning på 8,8 %. Høy turnover i bankens utlånsportefølje anses for å være en påregnelig 
konsekvens av bankens forretningsmodell. 
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2.10. FORVALTNING AV OVERSKUDDSLIKVIDITET 
 
Bankens strategi for forvaltning av overskuddslikviditet har i 2012 bidratt til å styrke 
likviditetssituasjonen, øke avkastningen på overskuddslikviditet gitt en akseptabel risiko, og oppnå 
en mer optimal tilpasning til gjeldende kapitalkrav og balansestruktur. Finansavkastningen 
utgjorde 5,1 % p.a. eller MNOK 44 med en portefølje på MNOK 911 ved utgangen av året, mot 
2,6 % p.a. eller MNOK 30 med en portefølje på MNOK 1.008 ved utgangen av året før. 
Verdijustert avkastning (som også inkluderer urealiserte gevinster) utgjorde 5,9 %. 
 

 
 
Det er foretatt visse tilpasninger i investeringsporteføljen gjennom 2012. Innskudd i norske 
banker og high yield obligasjoner er vektet videre ned, mens investeringer i senior 
bankobligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett og kreditt- og høyrentefond er vektet opp. 
 
Verdipapirmarkedene har også gjennom 2012 vært urolige og risikopremiene for obligasjoner er 
redusert gjennom året, noe som har medført kursoppgang. Netto reverserte nedskrivninger og 
realiserte gevinster basert på verdijusteringer pr. 31.12.2012 for obligasjoner med langsiktig 
investeringshorisont utgjør MNOK 10,5. 
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Verdifastsettelsen av porteføljen bygger på børskurser, ligningskurser fra Norges 
Fondsmeglerforbund eller markedskurser som fastsettes av uavhengige meglerforetak for 
unoterte papirer.  
 

 
 
2.11. ØKONOMISK STILLING OG EGENKAPITAL 
 
Bokført egenkapital ved utgangen av regnskapsåret er MNOK 230,2, som er en økning på MNOK 
14,5 i forhold til 2011. Økningen tilsvarer årets overskudd på MNOK 38,6 med fradrag av avsatt 
utbytte på MNOK 24,1. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 utgjør 10,2 %. Tilsvarende tall for 
2011 var 10 %. 
 
Bankens kapitaldekning er 20,9 % ved årsskiftet, sammenlignet på nivå med tilsvarende tall ved 
utgangen av 2011. Banken har ikke annen ansvarlig kapital enn egenkapital, med de tillegg og 
fradrag som følger av kapitaldekningsforskriften. I bankens konsesjonsvilkår har Finanstilsynet 
fastsatt et minstekrav til kapitaldekning på 12 %.  
 
Utover dette er ikke styret kjent med forhold som kan ha betydning for vurdering av bankens 
årsregnskap. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets 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. 31.12.2012. 
 
 
3. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 
 
For å sikre en betryggende formuesforvaltning og høy finansiell stabilitet, legger styret vekt på 
god risikostyring og internkontroll.  
 
Bank2 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 
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∗ 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 

 
Administrerende direktør utarbeider årlig en samlet vurdering av bankens risikosituasjon som 
forelegges styret til behandling. Styret får i tillegg en kvartalsvis gjennomgang av bankens risiko- 
og kapitalsituasjon. 
 
Kredittrisiko  
Kredittrisiko er det mest vesentlige risikoområdet for Bank2, 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 for å gi fullmakter. Størrelsen 
på enkeltengasjement holdes innenfor de til enhver tid gjeldende lovrammer mot bankens 
ansvarlige kapital. 
Bank2 er en nisjebank, med fokus på kunder som av ulike årsaker har problemer med å få 
finansiering i andre banker. Bankens kunder representerer derfor en høyere misligholdsrisiko enn 
kunder i ordinære banker. Bank2 har således en andel misligholdte lån som ligger betydelig over 
gjennomsnittet for øvrige banker. Banken har også gjennom 2012 arbeidet målrettet for å 
redusere misligholdsandelen, og har lykkes med å redusere mislighold over 90 dager fra 10,3 % 
av totale utlån i fjor til 9,1 % ved utgangen av 2012. På to år har misligholdsandelen gått ned fra 
14,7 %. 
 
Bankens mislighold er redusert, men fortsatt for høyt, og det er kontinuerlig sterkt fokus på tiltak 
for å få løst engasjementene i misligholdsporteføljen så raskt som mulig. Kredittrisikoen i 
enkeltengasjementer overvåkes kontinuerlig i form av misligholdsrapportering og tett kontakt med 
kundene. 
 
Bank2 innvilger ikke lån uten sikkerhet. Sikkerheten er i det alt vesentlige sikkerhet i vanlig 
boligeiendom, eventuelt med tillegg av realkausjoner dersom dette har vært ansett som 
nødvendig. Maksimal ordinær belåningsgrad er 75 % (80 % i Oslo og noen andre utvalgte by- og 
bynære kommuner). 
 
Likviditetsrisiko 
Bankens likviditetsrisiko styres gjennom likviditetspolicy og -strategi, som fastsettes av styret og 
revideres årlig. Denne inneholder interne mål og klare rammer for tilgjengelig likviditet, 
sammensetning av kundeinnskudd og likviditetsbuffere, og som rapporteres til styret. 
Likviditetsrisikoen skal være lav. I tillegg er det utarbeidet en beredskapsplan som banken må 
forholde seg til i situasjoner hvor det kan bli aktuelt.  
 
Bank2 har kundeinnskudd og et sertifikatlån på MNOK 50 som eneste finansieringskilde utover 
egenkapital, og riktig prising av innskudd og god kommunikasjon med bankens kunder er derfor 
viktig.  
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Ved årsskiftet var innskuddsdekningen 143 %, og antall innskytere var ca. 8.500 med et 
gjennomsnittlig innskudd på NOK 227.000. 91,4 % av innskuddsmassen er dekket av 
innskuddsgarantiordningen. Det er få store innskudd, og de 20 største innskuddene utgjør MNOK 
141 eller 7,3 % av totale kundeinnskudd. Det er etter styrets vurdering god spredning på bankens 
innskudd. Innskuddsbalansen økte med 3,6 % 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 2012. Banken hadde ved årsskiftet en overskuddslikviditet på MNOK 
911, som i det alt vesentlige er plassert i høyt likvide investeringer. 
 
Styret anser at bankens likviditetsrisiko ligger på et akseptabelt nivå.  
 
Markedsrisiko 
Markedsrisikoen i Bank2 styres og overvåkes av rammer vedtatt av styret. Rammene er nedfelt i 
bankens markedspolicy, og revideres og oppdateres minimum en gang årlig. 
 
Nye likviditets- og investeringsstrategier for bankens overskuddslikviditet legger premisser for 
investeringsvirksomheten, 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 overskuddslikviditet, og oppnå en mer optimal tilpasning til gjeldende kapitalkrav og 
balansestruktur. De samlede investeringer skal være godt diversifiserte og ligge innenfor en 
akseptabel risiko. Banken har til hensikt å opprettholde in-house kompetanse og ressurser som er 
tilpasset omfanget av og kompleksiteten ved investeringsvirksomheten. 
 
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 uaktsomhet 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 overvåking av operasjonell risiko at 
ingen enkelthendelser, forårsaket av operasjonell risiko, skal kunne skade selskapets finansielle 
stilling i alvorlig grad. 
 
Hovedstrategiene innenfor operasjonell risiko er å etablere en kvalitetskultur gjennom opplæring, 
holdningsutvikling og klargjøring av krav til den enkelte leder og medarbeider. Hertil kommer 
utvikling av klare og gode interne systemer, og målrettede rutiner for internkontroll med 
lederrapportering. 
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Styring og kontroll av den operasjonelle risikoen i Bank2 utføres gjennom løpende operativ styring 
og kontroll, utført av linjeledelsen, samt gjennom overordnet risikostyring og kontroll knyttet til 
risikoidentifikasjon. 
 
Ansvaret for den operative styring og kontroll følger bl.a. av stillingsinstrukser 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 
Bankens strategiske samarbeidspartner er fortsatt Terra Alliansen / SDC Udvikling A/S. Sentralt i 
dette samarbeidet er felles drift og utvikling av IT, betalingsformidling og innkjøp av tjenester. 
Terra Alliansens levering av IT-tjenester gjennom 2012 har vært tilfredsstillende for banken. 
  
Banken har i løpet av året gjennomgått og revidert bankens IT-dokumentasjon, og gjennomført 
en katastrofetest i henhold til IKT-forskriften.  
 
Renterisiko 
Bank2 tilbyr kun flytende rente på innskudd og utlån. Bankens overskuddslikviditet er i all 
hovedsak investert i rentebærende investeringer med rentedurasjon på mellom null og tre 
måneder. Dette skulle tilsi et godt samsvar mellom eiendelenes og forpliktelsenes 
forfallsstrukturer, slik at den totale renterisiko blir lav.  
 
Valutarisiko 
Bank2 har ingen egen valutabeholdning ved utgangen av 2012 eller øvrige regnskapsposter som 
krever omregning til balansedagens kurs, kun valutatransaksjoner som er knyttet til ordinære 
driftskostnader. 
 
 
4. LEDELSES- OG PERSONALSITUASJONEN, SAMT KOMPETANSE 
 
Banken har en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene. Bank2 har fokus på 
å legge til rette for mangfold og likestilling ved all rekruttering, og i forhold til kompetanseheving, 
betingelser, utviklings- og avansementsmuligheter.  
 
Ved utgangen av året var det 26 ansatte, fordelt likt mellom kvinner og menn. Gjennom året 
sysselsatte banken 23,7 årsverk. I ledende stillinger var det 3 kvinner og 5 menn. Sykefraværet 
var 5,3 %, mot 5,2 % i 2011.  
 
Med utgangspunkt i våre kunders krav til og 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 
halvårlige kompetanseplaner. Dette følges opp gjennom interne faglige seminarer, eksterne kurs 
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og videreutdannelse. I løpet av året har bankens ansatte gjennomført ulike former for 
kompetansehevning tilsvarende totalt 670 timer. 
 
 
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.  
 
Det gjennomføres årlig en kartlegging av arbeidsmiljøet med måling av medarbeidertilfredshet. 
Resultatet av undersøkelsen i 2012 var positivt og viste en gjennomgående høy 
medarbeidertilfredshet.  
 
For å hindre tvil og usikkerhet om hva som vil være korrekt opptreden i forhold til myndigheter, 
kunder, konkurrenter og kolleger er det fastsatt etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte. 
Alle skal opptre slik at tilliten til Bank2 opprettholdes. 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. Bank2 har en bevisst holdning i forhold til papirbruk, avfallshåndtering og 
gjenvinning.  
 

6. FREMTIDSUTSIKTER  
 
Uroen i finansmarkedene har avtatt siden i fjor sommer, og spreadene i penge- og 
kredittmarkedene har falt. Ifølge Norges Bank kan styringsrentene i land som er viktige for norsk 
økonomi holdes nær null lenge, og selv om de gjeldstyngede landene i Europa i høst har fått 
lettere tilgang til finansiering, er det usikkert hvordan dette vil påvirke norsk økonomi i 2013. 
Norske banker har god inntjening, og tapene er lave. Den gunstige situasjonen må blant annet 
ses i sammenheng med at veksten i norsk økonomi er god. Oljeprisen holder seg høy, og 
arbeidsledigheten er lav. Husholdningenes gjeldsbelastning er relativt sett høy, noe som gjør 
disse sårbare for bortfall av inntekter og høyt rentenivå. En følge av denne utviklingen kan derfor 
være at noen flere vil få problemer med å betjene sine lån, samt at færre vil kvalifisere for lån i 
fremtiden. På den annen side tyder mye på at for de fleste husholdninger vil den disponible 
inntekten fortsette å stige. 
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Det ser ut til at norske banker den siste tiden er blitt mer restriktive i sin utlånspolitikk, både 
overfor private husholdninger og bedrifter. Dette kan ha sammenheng med bankenes tilpasninger 
til en mulig tidligere og strengere innføring av nye kapitalkrav i Norge enn i resten av EØS-
området. Departementet har stilt spørsmål ved om regelverket for de største bankene tar 
tilstrekkelig høyde for hvilke problemer en eventuell boligboble og husholdningenes økte gjeld kan 
påføre norsk økonomi, og Finanstilsynet har til vurdering et forslag om at bankene må ha mer 
egenkapital for hver krone de låner ut til boligformål. Høyere kapitalkrav vil, alt annet like, 
redusere bankenes kapitaldekning og utlånskapasitet. Samtidig tyder utviklingen på at 
husholdningenes og bedriftenes etterspørsel etter lån øker.  
 
Dersom myndighetene gjennomfører en raskere innfasing av kvantitative likviditetskrav i Norge 
enn i det øvrige Europa, samtidig som det innføres strengere kapitalkrav, vil det kunne medføre 
en alvorlig konkurransevridning i forhold til utenlandske banker med kontor i Norge. Norge vil 
derfor om noen år risikere å bli et filialland av utenlandske banker.  Derfor er det viktig at 
finansnæringen i Norge får de samme rammebetingelsene som det øvrige Europa. Spesielt en 
nordisk harmonisering hvor samtlige banker, uavhengige av størrelse, får de samme 
rammebetingelsene, er avgjørende for næringens videre utvikling og konkurranseevne. 
 
Styret forventer en økende etterspørsel etter bankens låneprodukter i 2013. En stor andel av 
bankens lånesøkere vil antagelig fortsatt søke lån i Bank2 som følge av avslag i tradisjonelle 
banker, men på grunn av en generelt mer restriktiv utlånspolitikk i disse institusjonene kan det 
forventes at en del av disse lånesøkerne i større grad vil komme fra bedriftssegmentet. Bank2 vil 
med sitt produktspekter være et godt supplement til andre banker. 
 
Bank2 arbeider målrettet med å holde høy kvalitet i kredittvurderinger, 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.  
 
Kundetilstrømmingen fra andre banker, finansinstitusjoner og inkassobyråer er økende, og 
styret i Bank2 vurderer at forutsetninger for fremtidig lønnsom drift er gode. Banken har en 
tilfredsstillende kapitaldekning ved inngangen til 2013, noe som gir et godt grunnlag for en positiv 
utvikling i 2013.  
 
Styret vil arbeide videre med å konsolidere virksomheten og rendyrke profilen, samt skape solid 
og lønnsom drift innen bankens definerte nisje. Videre utvikling av virksomheten skal primært 
være på områder og produkter som ligger nært opp til nåværende virksomhet, og nye 
satsningsområder skal over tid minst ha samme egenkapitalavkastning som kjernevirksomheten.  
 
Styret vil videre legge vekt på å videreutvikle salgsorganisasjonen, med fokus på gode relasjoner 
til samarbeidspartnere, etablering av nye samarbeidsforhold, og å gi verdiskapende rådgivning og 
oppfølging overfor bankens kunder. Kompetanseutvikling i alle ledd vil også være et viktig 
fokusområde i 2013. 
 
Bankens mislighold har falt ytterligere i 2012, målt som andel av total utlånsbalanse. Reell 
tapsrisiko i misligholdsporteføljen avhenger først og fremst av boligprisutviklingen de neste årene. 
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Styret vurderer det slik at de samlede nedskrivninger er fullt ut dekkende for de tap banken kan 
forvente å få i den nåværende utlånsportefølje.  
 
Styret anser at banken har en tilfredsstillende kapitalsituasjon, med gode muligheter for fortsatt 
vekst. 
 
 
7. ÅRETS RESULTAT OG UTBYTTE 
 
Av resultatet på MNOK 38,6 etter skatt er det foreslått å utdele et utbytte på NOK 0,25 pr aksje 
eller MNOK 24,1.  
 
 
8. STYRETS ARBEID 
 
Styret i Bank2 har i 2012 avholdt 17 møter. Styrets underutvalg, kompensasjonsutvalg og 
revisjonsutvalg har utført forberedende arbeid for styret, og det er avholdt tre møter i 
revisjonsutvalget og ett møte i kompensasjonsutvalget. Hele styret har overtatt som 
revisjonsutvalg med virkning fra 1.1.2013. Styret anser at det ikke lenger er hensiktsmessig å ha 
et eget kompensasjonsutvalg, og utvalget er derfor nedlagt med virkning fra 14.2.2013. 
 
Styret gjennomfører årlige egenevalueringer og evaluering 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. 
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9. FORTSATT DRIFT 
 
I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til 
stede. Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med dette. 

 
 

Oslo, 18. mars 2013 
 

For Bank2 ASA 
 
 

_______________________ 
Aage Thoen (styrets leder) 

 
________________________ ____________________________ 
Jon H. Nordbrekken (styrets nestleder)  Cecilie Johnsen (styremedlem) 

 
 

_______________________ ________________________ 
Jan Lien (styremedlem)  Kristin Mortensen (styremedlem) 
 
 
________________________________  
Espen Dege (ansattes styrerepresentant) 
 
 ______________________ 
  Helge Dalen (adm. direktør) 
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Bank2’s valgte organer 
 
Styret 
Aage Thoen (styrets leder) 
Jon H. Nordbrekken (nestleder) 
Cecilie Johnsen 
Jan Lien 
Kristin Mortensen 
Espen Dege (ansattes representant) 
Geirr Mosgaard-Lier (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 
Lise Vedde-Fjærestad 
Per Henning Rauan 
Tore Eikeland 
 
Andreas Carlson (ansattes representant) 
Trine Hjertvik Kruse (ansattes representant) 
 
Børre G. Petersen (vararepresentant) 
Hans Henrik Riddervold (vararepresentant) 
Roar Mortensen (vararepresentant) 
Tor W. Johansen (vararepresentant) 
Johan Ziener Thronsen (vararepresentant) 
Per A. Numme 
 
Bente Belseth (ansattes representant) 
Skule Langsether (ansattes representant) 
 
De to sistnevnte rykket opp fra å være ansattes vararepresentanter etter at Silje Marie Tande og 
Arild Salte sluttet i banken. 
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1. Renteinntekter og lignende inntekter     
1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner    3 589 075   22 102 429 
1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder   118 662 566   96 296 500 
1.4	 Renter	og	lignende	inntekter	av	sertifikater,	obligasjoner	og	andre	renteb.	verdipap.	 	 25	968	561		 	21	293	174	
 Sum renteinntekter og lignende inntekter   148 220 202   139 692 103 
      
2. Rentekostnader og lignende kostnader     
2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  9 420  104 
2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder  9 59 655 745  59 759 477 
2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer   159 500  -   
2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader  14 227 202  185 724 
 Sum rentekostnader og lignende kostnader  60 042 867  59 945 305 
      
I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter    88 177 334  79 746 799 
      
3. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning     
3.1	 Inntekter	av	aksjer,	andeler	og	andre	verdipapirer	med	variabel	avkastning		 	 4	002	859		 1	848	832	
 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning  3 4 002 859  1 848 832 
      
4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester     
4.1 Garantiprovisjon  110 899  30 422 
4.2	 Andre	gebyrer	og	provisjonsinntekter		 	 457	271		 786	117	
 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  8 568 169  816 539 
     
5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester     
5.2	 Andre	gebyrer	og	provisjonskostnader		 	 	2	310	350		 2	008	227 
 Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester   2 310 350  2 008 227 
 
6. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler    6.3 
	 Netto	verdiendring	og	gevinst/tap	på	valuta	og	finansielle	derivater		 	 52	962		 83	945 
 Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler   152 962  83 945 
      
7. Andre driftsinntekter     
7.2 Andre driftsinntekter   3 500  70 550 
 Sum andre driftsinntekter   3 500  70 550 
      
8. Lønn og generelle administrasjonskostnader     
8.1	 Lønn	m.v.		 7,	19	 23	182	097		 22	808	361	
8.1.1 Lønn   19 233 156  19 253 520 
8.1.3 Sosiale kostnader   3 948 942  3 554 841 
8.2	 Administrasjonskostnader		 11	 12	229	826		 13	114	566  
 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader   35 411 924  35 922 926 
      
9. Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler     
9.1 Ordinære avskrivninger   1 761 721  1 899 138 
 Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  4 1 761 721  1 899 138 
      
10. Andre driftskostnader     
10.2 Andre driftskostnader   4 803 545  5 814 510 
 Sum andre driftskostnader 12 4 803 545  5 814 510 
     
II Driftsresultat før tap  ( - underskudd)  48 617 285  36 921 863 
      
11. Tap på utlån, garantier m.v.     
11.1 Tap på utlån    5 453 917  2 604 824 
 Sum tap på utlån, garantier m.v.  1 5 453 917  2 604 824 
     
12. Nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler  
12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning (-) 2 (24 196 060) 16 212 230 
12.2 Gevinst (-)/tap   13 660 825  (1 369 126)
 Sum nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler   (10 535 235) 14 843 104 
      
13. Skatt på ordinært resultat  10 15 059 711  5 452 701 
      
III Resultat av ordninær drift etter skatt  ( - underskudd) (	II	iflg.	Forskrift	) 38 638 893  14 021 234 
IV Resultat for regnskapsåret  ( - underskudd) (	III	i	flg.	Forskrift	) 38 638 893  14 021 234 
     
17. Overføringer og disponeringer     
17.2 Disponeringer     
17.2.1	 Avsatt	til	utbytte	 	 	24	120	700		 50	171	056	
17.2.7 Overført til annen opptjent egenkapital   14 518 193  (36 149 822) 
 Sum overføringer og disponeringer  5,	17 38 638 893  14 021 234 
  
 ReSULTAT PR AkSje ( - UNdeRSkUdd) 18  0,40  0,15 

ReSULTATRegNSkAP  Noter 31-12-12 31-12-11
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 eiendeler    
 
1. kontanter og fordringer på sentralbanker   76 620  293 376 

3. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner     
3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  16 126 887 702  145 728 758 
3.2	 Utlån	til	og	fordringer	på	kredittinstitusjoner	med	avtalt	løpetid	eller	oppsigelsesfrist		 	 33	528	483		 79	129	397	
 Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, før nedskrivninger   160 416 185  224 858 155 
      
4. Utlån til og fordringer på kunder     
4.3	 Kasse-/drifts-	og	brukskreditter		 	 63	293	047		 	37	529	531	
4.4	 Byggelån		 	 29	183	610		 -			
4.5	 Nedbetalingslån		 	 1	254	095	980		 1	096	656	109	
	 Sum	utlån	og	fordringer	på	kunder,	før	nedskrivninger		 1	 	1	346	572	637		 1	134	185	640	
4.7 Individuelle nedskrivninger på utlån  1 (12 891 120) (16 729 243)
4.8 Nedskrivninger på gruppe av utlån 1 (10 000 000) 10 000 000)
 Sum netto utlån og fordringer på kunder   1 323 681 518  1 107 456 397 
      
6.	 Sertifikater,	obligasjoner	og	andre	rentebærende	verdipapirer	med	fast	avkastning     
6.2.1	 Sertifikater	og	obligasjoner	utstedt	av	andre	 2	 	687	703	312		 654	576	197	
 Sum	sertifikater,	obligasjoner	og	andre	rentebærende	verdipapirer	med	fast	avkastning		 	 687	703	312		 654	576	197 
     
7. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning     
7.1	 Aksjer,	andeler	og	grunnfondsbevis		 3	 62	493	896		 128	301	896	
 Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning   62 493 896  128 301 896 
 
10. Immaterielle eiendeler     
10.2 Utsatt skattefordel  10 7 793 002  14 601 604 
10.3	 Andre	immaterielle	eiendeler		 4	 4	133	349		 5	712	850	
 Sum imamaterielle eiendeler  11 926 351  20 314 454 
     
11. Varige driftsmidler     
11.1	 Maskiner,	inventar	 	 631	696		 657	408	
 Sum varige driftsmidler  4 631 696  657 408 

12. Andre eiendeler     
12.2 Andre eiendeler   99 478  445 097 
 Sum andre eiendeler   99 478  445 097 
      
13. Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter     
13.1	 Opptjente	ikke	mottatte	inntekter		 	 7	226	236		 12	323	517	
13.2	 Forskuddsbetalte	ikke	påløpte	kostnader		 	 	236	835		 290	528	
13.2.2		 Andre	forskuddsbetalte	ikke	påløpte	kostnader		 	 	 236	835		
 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter   7 463 072  12 614 045 

 SUm eIeNdeLeR    2 254 492 126  2 149 517 025 

BALANSe   Noter 31-12-12 31-12-11
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14. gjeld til kredittinstitusjoner     
14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist   13 550  -    
 Sum gjeld til kredittinstitusjoner  9 13 550  -   
     
15. Innskudd fra og gjeld til kunder     
15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid   1 910 090 029  1 848 022 720 
15.2	 Innskudd	fra	og	gjeld	til	kunder	med	avtalt	løpetid		 	 18	887	390		 13	412	066
 Sum innskudd fra og gjeld til kunder  9 1 928 977 419  1 861 434 786 

16. gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer     
16.1	 Sertifikater	og	andre	kortsiktige	låneopptak		 	 50	000	000		 	-			
 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   50 000 000  -   
      
17. Annen gjeld
17.3	 Annen	gjeld		 10,	13	,	17	 	38	809	825		 65	614	610	
             Sum annen gjeld   38 809 825  65 614 610 
      
18.	 Påløpte	kostnader	og	mottatt	ikke	opptjente	inntekter		 	 6	508	491		 6	802	982	
      
 SUm gjeLd   2 024 309 285  1 933 852 378 
     
 egeNkAPITAL    
21. Innskutt egenkapital     
21.1.2  Aksjekapital 18  96 482 800  96 482 800 
21.2 Overkursfond    71 429 230  71 429 230 
 Sum innskutt egenkapital  4, 17 167 912 030  167 912 030 
      
22. Opptjent egenkapital     
22.5 Annen egenkapital   62 270 811  47 752 618 
             Sum opptjent egenkapital   62 270 811 47 752 618
    
 SUm egeNkAPITAL  5, 17 230 182 841  215 664 647 
      
 SUm gjeLd Og egeNkAPITAL   2 254 492 126  2 149 517 025 
     
 
23	 Betingende	forpliktelser		 1,	15	 5	717	050		 1	049	091	
     
24	 Forpliktelser		 1	 21	409	210		 10	774	970	

gjeLd Og egeNkAPITAL  Noter 31-12-12 31-12-11

 

 

Bank2’s valgte organer 
 
Styret 
Aage Thoen (styrets leder) 
Jon H. Nordbrekken (nestleder) 
Cecilie Johnsen 
Jan Lien 
Kristin Mortensen 
Espen Dege (ansattes representant) 
Geirr Mosgaard-Lier (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 
Lise Vedde-Fjærestad 
Per Henning Rauan 
Tore Eikeland 
 
Andreas Carlson (ansattes representant) 
Trine Hjertvik Kruse (ansattes representant) 
 
Børre G. Petersen (vararepresentant) 
Hans Henrik Riddervold (vararepresentant) 
Roar Mortensen (vararepresentant) 
Tor W. Johansen (vararepresentant) 
Johan Ziener Thronsen (vararepresentant) 
Per A. Numme 
 
Bente Belseth (ansattes representant) 
Skule Langsether (ansattes representant) 
 
De to sistnevnte rykket opp fra å være ansattes vararepresentanter etter at Silje Marie Tande og 
Arild Salte sluttet i banken. 
 



24

Netto	endring	byggelån	 (29	183	610)	 	-			
Netto	endring	i	saldo	på	kasse-/drifts-	og	brukskreditter	 (25	763	516)	 (31	024	952)
Netto	endring	i	nedbetalingslån	i	året	til	kunder	 (157	439	871)	 (174	975	377)
Rente-	og	provisjonsinnbetalinger	på	utlån	 	118	662	566		 	96	296	500	
Endring i konstaterte tap  (9 292 040) (11 601 073)
kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A)  (103 016 471)  (121 304 902)

Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid  62 067 309  (151 757 561)
Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  13 550   (6 553)
Endring	i	saldo	på	innskudd	fra	kunder	med	avtalt	løpetid	 	5	475	324		 	765	028	
Endring saldo gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  50 000 000   -   
Renteutbetalinger	til	kunder	og	kredittinstitusjoner	 	(59	815	245)	 (59	759	477)
Kontantstrøm	fra	finansieringsvirksomheten	(B)	 	57	740	938		 (210	758	563)

Renteinntekter	på	obligasjoner	og	sertifikater	 	25	968	561		 	21	293	174	
Innvestering	i	aksjer,	andeler	og	lignende.	 	65	808	000		 (33	848	832)
Inntekter	på	verdipapirer	med	variable	avkastning	 4	002	859		 1	848	832	
Investeringer i langsiktige verdipapirer  (22 591 881) (429 181 914)
kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer  (C)  73 187 540   (439 888 740)

Renteinnbetalinger	på	innskudd	i	kredittinstitusjoner	 	3	589	075		 22	102	429	
kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner (d)  3 589 075  22 102 429 
 
Andre inntekter 724 632  971 034 
Betalbare	driftskostnader	 (42	753	441)	 (43	931	492)
Endring i andre eiendeler  5 496 593  4 306 255 
Endring i periodiseringer  (294 490)  260 744 
Endring	i	annen	gjeld	(eks.	skatt/	utbytte)	 	(59	176	593)	 (19	292	334)
Resterende kontantstrøm fra løpende drift (e) (96 003 300) (57 685 793)
 
kONTANTSTRØm FRA dRIFTeN (A+B+C+d+e=F) (64 502 219) (807 535 567)
Investeringer	i	varige	driftsmidler	 (156	508)	 (520	195)
kontantstrøm fra investeringer i varige driftsmidler (g) (156 508) (520 195)

eNdRINg I LIkVIdITeTSBeHOLdNINg (e+F+g) (64 658 727) (808 055 762)
Likviditetsbeholdning	01.01.	 225	151	531		 1	033	207	293	
Likviditetsbeholdning	31.12.	 	160	492	804		 	225	151	531	
 
Likviditetsbeholdningen 31.12. består av: 
Kontanter	og	fordringer	på	sentralbanker	 	 	76	620		 293	376	
Innskudd	i	og	fordringer	på	banker	uten	avtalt	løpetid	 	126	887	702		 	145	728	758	
Innskudd	i	og	fordringer	på	banker	med	avtalt	løpetid	 	33	528	483		 79	129	397	
Sum likviditetsbeholdning 31.12.  160 492 804  225 151 531 

kONTANTSTRØmOPPSTILLINg   31-12-12 31-12-11
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REGNSKAPSPRINSIPPER MV 
 
Bank2 har utarbeidet og avlagt årsoppgjør for 2012 i overensstemmelse med krav i gjeldende 
lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god regnskapsskikk i 
Norge. Under enkelte noter til resultatregnskapet og balansen er det redegjort ytterligere for de 
benyttede prinsipper, og angitt henvisning til de enkelte regnskapspostene. 
 
Alle tall i oppstillingen er oppgitt i hele kroner, dersom ikke annet er angitt. 
 
Regnskapet for 2012 omfatter perioden 1. januar til 31. desember 2012.  
 

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 regnskapsprinsippene i regnskapsloven.  For 
gebyrer knyttet til utlån, følger Bank2 gjeldende forskrift av 2004 om regnskapsmessig behandling 
av utlån og garantier i finansinstitusjoner. 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 tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det 
mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Det vises 
for øvrig til punktet om periodisering av renter, provisjoner og gebyrer. 
 

PENSJONER 
 
Bank2 har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller kravene 
i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innskuddspensjonen er en kollektiv spareordning, hvor 
foretaket forplikter seg til å betale inn innskudd for arbeidstakerne etter reglene angitt i 
selskapets gjeldende pensjonsavtale, lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold med tilhørende 
forskrifter, lov om verdipapirfond med tilhørende forskrifter, vedtekter for de aktuelle 
verdipapirfondene og norsk lovgivning for øvrig. Innskuddssatsen for lønnsgrunnlag mellom 1 G 
og 6 G er 5 % og for lønnsgrunnlag mellom 6 G og 12 G er innskuddssatsen 5 % pr medlem. Det 
regnes ikke innskudd for lønnsgrunnlag som overstiger 12 G. Det er banken som betaler hele 
innskuddet, og innbetalt årlig premie blir kostnadsført under lønnskostnader. 
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VALUTA 
 
Banken har ingen egen beholdning av valuta pr. årsslutt. Det foreligger heller ingen øvrige 
regnskapsposter som krever omregning til balansedagens kurs. Gjennom året har banken kun 
valutatransaksjoner knyttet opp mot ordinære driftskostnader. 
 

SIKRINGSBOKFØRING 
 
Bank2 anvender ingen sikringsbokføring i regnskapet. 
 

BALANSEN 
 
Gjeldspostene i regnskapet er bokført til nominell verdi, og reguleres ikke for eventuelle 
renteendringer. Når det gjelder prinsippene for virkelig verdi, vises det til verdsettelsesprinsipper 
for de enkelte eiendeler. 
 

FINANSIELLE INSTRUMENTER/ VERDIPAPIRER 
 
Finansielle instrumenter omfatter omsettelige finansielle eiendeler, gjeldsposter og finansielle 
derivater. Aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning er klassifisert som 
omløpsmidler, og regnskapsføres løpende til virkelig verdi. Bankens beholdning av obligasjoner er 
klassifisert som anleggsmidler, og er regnskapsført etter laveste verdis prinsipp. Klassifiseringen 
er gjort med bakgrunn i en intensjon om en langsiktig investeringshorisont.  
 
Verdifastsettelsen av porteføljen bygger på børskurser, ligningskurser fastsatt av Norges 
Fondsmeglerforbund eller markedskurser fastsatt av uavhengige meglerforetak.  
 

UTLÅN OG GARANTIER, MISLIGHOLD OG NEDSKRIVNINGER 
 
Utlån og garantier vurderes ved første gangs måling til virkelig verdi med tillegg av direkte 
transaksjonsutgifter. 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 nedskrivninger, 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 enkeltkunder. Slike verdifall beregnes på grunnlag av 
porteføljevurderinger, erfaringer, vekst, økonomiske fremtidsutsikter og generelle utviklingstrekk. 
Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes verdi i balansen, og periodens endring 
resultatføres under resultatpost 11 – Tap på utlån mv. 
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Nedskrivning gjennomført i regnskapet skal dekke tap i engasjementsmassen som 
banken/finansinstitusjonen må påregne. Vurderingene av hvilke engasjementer 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 sikkerhet på lånet. Panteverdiene vurderes 
konservativt. Neddiskonteringsperioden er antatt tid frem til realisering av pantobjektet. Etter 
nedskrivningene fortsetter banken inntektsføringen av renter basert på de neddiskonterte verdier. 
 
Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforetninger ikke har 
ført frem, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, 
eller at engasjementet 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 fastsettelse av tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet består 
posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i individuelle – og 
gruppenedskrivninger, avsetninger på garantier og inngang på tidligere avskrevne fordringer. 
 
Som hovedregel er et engasjement misligholdt når avdrag og renter ikke er betalt til rett tid, eller 
en rammekreditt er trukket ut over et bevilget beløp.  
 
Forsinkelser med avdrag på nedbetalingslån eller uvesentlige/korte overtrekk på rammekreditter 
kan være naturlig å betrakte som uregelmessigheter fra kundens side. Hvis manglende betaling 
strekker seg utover 90 dager, klassifiseres og rapporteres imidlertid engasjementet alltid som 
misligholdt.  
 
Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon 
gjør det sannsynlig 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 utpanting eller tatt utlegg i, klassifiseres også som tapsutsatte 
engasjementer. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende 
betalingsplan er fulgt og/eller tilstrekkelig tilleggssikkerhet er skaffet til veie, og engasjementet 
ikke lenger er tapsutsatt.  
 
Kredittrisikoen overvåkes gjennom månedlige misligholdsrapportering, fortløpende 
risikoklassifisering og etablerte rutiner for raskest mulig identifisering av oppstått kredittrisiko. Det 
foretas månedlig oppfølging av låneporteføljen med tilhørende vurdering av individuelle 
nedskrivninger. 
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VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER  
 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler føres opp under eiendeler i balansen til 
anskaffelseskost med fradrag for bedriftsøkonomiske, lineære avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Ved beregning av ordinære avskrivninger er det foretatt forsiktig og 
bedriftsøkonomisk vurdering av det enkelte driftsmidlets økonomiske levetid i antall år. 
Avskrivningene for året belastes årets driftskostnader, og fremkommer på egen linje i 
resultatregnskapet. Det vises for øvrig til note 4. 
 
Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og 
verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående art, blir det foretatt nedskrivning til 
virkelig verdi av dette driftsmiddelet. Nedskrivningene reverseres i de tilfeller kriteriene for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. Reverseringen kan ikke medføre at driftsmidlets verdi 
overgår den opprinnelige kostprisen etter fradrag for akkumulerte ordinære avskrivninger. 
 

VIRKSOMHETSOMRÅDER – SEGMENTER 
 
Bank2 vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde. 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 grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom 
regnskaps- og skattemessige verdier/ resultater som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret og 
underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende 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 skatteøkende forskjeller som 
forventes å reversere før. 
 
Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse balanseføres når det er 
sannsynlig at banken vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom 
fradrag i skattepliktig inntekt. Den utsatte skattefordelen balanseføres etter de generelle 
vurderingsregler for eiendeler. Beregning av utsatt skatt/ utsatt skattefordel er basert på 28 % 
skatt.  
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KONTANTSTRØMANALYSE 
 
Kontantstrømoppstillingen skal, sammen med øvrig regnskapsinformasjon, gi regnskapsbrukerne 
relevant informasjon for vurdering av foretakets evne til å generere kontantstrømmer og 
foretakets behov for kontanter. Kontantstrømanalysen er bygd opp med utgangspunkt i 
virksomheten og gjenspeiler hovedtrekkene i likviditetsstyringen i banken, med spesiell vekt på 
kontantstrømmene knyttet til utlåns- og innskuddsaktivitetene. Bank2 har valgt netto rapportering 
i kontantstrømoppstillingen, som innebærer at inn- og utbetalinger rapporteres med nettobeløp. 
 
I beholdingen av likvider inngår kontanter og fordringer på sentralbanker, samt utlån og 
fordringer på kredittinstitusjoner. Se henholdsvis post 1 og 3 i balanseoppstillingen. 
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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, det vil si 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. 
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Verdsettelse av utlån og garantier til virkelig verdi 
 
Banken har ved utgangen av regnskapsåret ingen fastrentelån eller NIBOR utlån med faste 
påslag. Hele utlånsporteføljen er i regnskapet verdsatt til amortisert kost, og banken anser derfor 
dette å være sammenfallende med en virkelig verdi vurdering. 
 
Risikoklassifisering av utlån og garantier 
 
Banken foretar risikoklassifisering av alle sine engasjementer som en integrert del av bankens 
kredittvurdering og saksgangprosess. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av 
den enkelte lånetagers 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 5 risikoklasser, A – minimal risiko, B – Lav risiko, C – Normal risiko, D – Høy 
risiko og E – Meget høy risiko. Risikoklassene 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, og tilsvarende for økonomikriteriet og andre forhold. Dette fremgår av egen rutine som er 
implementert i rammeverket for risikoklassifisering. 
 
Ved utgangen av regnskapsåret hadde banken risikoklassifisert 100 % av ordinære 
låneengasjement og garantier til personkunder og 100 % av ordinære næringsengasjement.   
 

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

Næringslivskunder 
 
Med næringslivskunder menes her kunder med institusjonell sektorkode 1110 – 8300 og 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 
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På bakgrunn av ovennevnte forhold, blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler 
engasjementene i de 5 ulike risikoklasser. Det skal foretas risikoklassifisering hver gang det gjøres 
vesentlige justeringer på en kundes engasjement. 
 

Personkunder 
 
Med personkunder menes alle kunder som hovedsakelig lever av lønnsinntekt, og hvor det er 
naturlig å vurdere økonomien ut i 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 vesentlig 
justering på en kundes engasjement. 
 
Sammenhengen mellom risikoklassifisering og prising av utlån og 
garantier 
 
Banken tilstreber å fastsette rentesatsen for utlån og provisjonssatsen for garantier ut i fra en 
total risikovurdering av lån og garantier. Dette gjelder både for person- og næringslivskunder 
 
Følgende risikoklassifisering foreligger pr 31.12. 
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Misligholdte engasjementer og tapsutsatte engasjementer med 
nedskrivninger pr 31.12. 
 

 
 
Definisjon av misligholdte og tapsutsatte lån fremkommer under regnskapsprinsippene for utlån 
og garantier, mislighold og nedskrivninger. 
 
Eventuelle refinansieringer, reforhandlinger av vilkår og øvrige endringer av engasjementer skjer 
med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger. 
 
Nedskrivninger på individuelle utlån pr. 31.12. 
 

 
 
Banken har et 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. Man har derfor til enhver tid oversikt 
over hvilke engasjementer som er mest risikofylt.  
 
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 
øvrige delen av utlånsporteføljen 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 ca. 0,16 % av brutto utlån ved årets slutt. Tilsvarende tall 
for 2011 var 0,23 %.  
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NOTE 2.  BEHOLDNING AV OBLIGASJONER 
 
Bank2 har pr. 31.12 bokført følgende beholdning av obligasjoner: 
 

 
 
Bankens obligasjonsportefølje er vurdert som anleggsmidler i balansen pr 31.12. Løpende 
verdiendringer innenfor laveste verdis prinsipp, føres over resultatregnskapet, regnskapspost 
12.1. Foretatte nedskrivninger reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivninger ikke lenger er 
til stede. Reversering kan ikke medføre at den enkelte obligasjons verdi overgår den opprinnelige 
kostprisen. Alle papirer er i norske kroner. 
 
Ved verdsettelse av obligasjonsporteføljen pr 31.12 har banken lagt til grunn den laveste verdien 
av opprinnelig kostpris og virkelig verdi for hvert enkelt papir. Virkelig verdi er i den forbindelse 
definert som ligningskurser utarbeidet av Norsk Fondsmeglerforbund. Dette er i samsvar med den 
praksis som ble benyttet ved vurdering av obligasjonene ved avleggelse av årsregnskapet for 
2011.  
 

Fordelingen av beholdingen i obligasjoner er som følger: 
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Pr 31.12 inngår følgende papirer i bankens obligasjonsportefølje: 
 

 
 
 
 
NOTE 3.  VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING - 
PENGEMARKEDSFOND 
 
Pr 31.12. inngår følgende papirer i bankens portefølje av verdipapirer med variabel avkastning: 
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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. Balanseverdien 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 % 
  
Spesifikasjon av postene pr. 31.12. 
 

 
De bokførte immaterielle eiendelene knytter seg til tilgang til fellesområdene innen 
betalingsformidling samt for tilgang til infrastruktur for BankID. Bruksrettighetene knytter seg til 
software / programvare. 
 
Avskrivningsplanen er ikke endret i forhold til tidligere år.  
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NOTE 5.   ANSVARLIG KAPITAL – KAPITALDEKNING 
 
Kapitaldekning er et uttrykk for bankens soliditet. Det lovbestemte krav til kapitaldekning er at 
bankens ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. I 
forbindelse med tildelingen av konsesjonen i 2005 fikk Bank2 et krav til kapitaldekning på 12 %. 
 
Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital og tilleggskapital, hvor tilleggskapitalen er 
begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Bank2’s ansvarlige kapital består kun av 
kjernekapital, som i sin helhet utgjøres av egenkapital. 
 
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 vektfaktoren: 
 
• 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. 
 

 
 
 
NOTE 6.  LIKVIDITETSFORHOLD – FINANSIERING – RENTEKOSTNADER 
 
Likviditetsrisiko 
 
Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri sine forpliktelser 
ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere 
økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som følge av ulik restløpetid på fordringer og 
gjeld, og utgjør i hovedsak forskjellen mellom langsiktige utlån og kortsiktige utlån. 
Likviditetskravene følges opp løpende gjennom året. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved 
å legge vekt på langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i 
forhold til kortsiktig finansiering. Et sentralt mål er utviklingen i bankens netto utlåns-/ 
innskuddssituasjon (innskuddsdekning), som forteller noe om bankens avhengighet til 
pengemarkedet. Ved utgangen av regnskapsåret hadde banken ingen trekkrettigheter. Bankens 
innskuddsdekning ved utgangen av årsskiftet utgjorde 143 %. Tilsvarende innskuddsdekning for 
2011 var på 164 %.  
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Tabellen under viser restløpetid på balansen pr 31.12: 
 
Fordeling etter hvor raskt eiendelen kan likvideres 
 
(tall i hele 1 000) 

 

 
Likviditetsplasseringen skal til enhver tid være i overensstemmelse med styrets instruks med 
hensyn til beløpsbegrensninger, plasseringsalternativer og sikkerhet. Ved årsskiftet karakteriseres 
likviditetssituasjon som meget tilfredsstillende for banken. 
 

Renterisiko 
 
Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i 
tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisikoen 
beror på at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. 
Banken kan ved endring i markedsrenten ikke samtidig foreta renteendringer for alle 
balanseposter dersom disse har ulik rentebindingstid. En endring av markedsrenten kan derfor 
bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Renterisikoen omfattes 
også av den direkte effekten en renteendring vil ha på balanseposter, både med og uten 
bindingstid. 
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Endringer i rentenivået vil for Bank2 kun medføre marginale endringer i verdien av de finansielle 
eiendeler i det de i alt vesentligste, er til flytende rente. Renterisikoen er også lav siden banken 
ikke har innskudd med fast rente eller fastrentelån av betydning. Banken tilpasser så langt det er 
mulig rentenivået etter markedet og har gjennom året vurdert og endret rentenivået for både 
innskudds- og utlånssiden basert på Norges Banks rentejusteringer og endringer i markedsrenten. 
 
Ved utgangen av regnskapsåret hadde Bank2 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   26 personer 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2012 23,7 årsverk 
 
Spesifikasjon av lønn, honorar, mv. pr. 31.12. 
 

 
 
Ytelser til ledende personer/ tillitsvalgte utbetalt i 2012 
 

 
1) Gjelder styrets underutvalg 
2) Direkte eller indirekte eid eller kontrollert 
3) Honoreres med kr 15.000 pr. verv 
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I tillegg til utbetalte honorarer er det avsatt kr. 51.200 med tillegg av arbeidsgiveravgift i honorar 
til styreleder for ekstraordinært arbeid. Dette utbetales og innberettes som lønn i 2013. 
 
Samlede lån til ansatte utgjør kr 26.884.590.  
 
Alle ansatte og tillitsvalgte for øvrig har rentebetingelser tilsvarende normrenten vedtatt av 
Finansdepartementet. Pr 31.12.2012 var den på 2,25 %. 
 
Det er bevilget lån til administrerende direktør hvorav kr 1.000.000 er ytt som et rentefritt lån til 
kjøp av aksjer i Bank2. I tillegg er det bevilget lån til kredittsjef og administrasjonssjef/controller, 
men ikke til andre i bankens ledergruppe eller medlemmer av kontrollkomiteen inkludert 
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 selskapets side gis en 
etterlønn i 12 måneder utover lønn i oppsigelsestiden på 6 måneder. Dette gjelder ikke hvis 
selskapet 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 
egenkapitalavkastningen som overstiger en gitt prosentandel, justert for forhold som er angitt 
direkte i bonusavtalen. Avtalen er oppad begrenset til 1,5 månedslønn. Se også note 19. 
 
Revisors godtgjørelse er kr 617.762, hvorav kr 368.750 for ordinær revisjon og kr 249.012 for 
øvrig bistand. Alle beløp er inklusive mva.  
 
Fra 1.1.2006 innførte selskapet den lovpålagte obligatoriske pensjonsordningen med 2 % 
innskuddbasert for alle ansatte. Fra og med 1. mai 2009 ble denne satsen økt til 5 %, og er 
uendret for 2012. Ordningen tilfredsstiller i sin helhet de gjeldende krav. Det vises for øvrig til 
omtale under bankens regnskapsprinsipper. Årets kostnad er bokført under lønnskostnader med 
kr 614.522. 
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NOTE 8.  DIVERSE TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 
Spesifikasjon av provisjons- og gebyrinntekter pr. 31.12. 
 

 
 
 
 
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 3,26 %, og er beregnet på 
grunnlag av faktiske rentekostnader omregnet for et helt år i forhold til gjennomsnittlig innskudd 
fra kunder. 
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NOTE 10.   SKATTER 
 
Resultatforskjeller Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig 

resultat, som deles i permanente og midlertidige forskjeller. 
 
Permanente resultat Ikke fradragsberettigede kostnader (gaver, kontingenter, 

representasjon mv) og ikke forskjeller skattepliktige inntekter. 
 
Midlertidige resultatforskjeller Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. 

Disse forskjellene skal reverseres i senere perioder, idet det er 
samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller 
inntektsføres over tid. 

 
Beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidig 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. mars 2017. Leien pr år utgjør kr. 2.603.696, hvorav kr. 332.884 er felleskostnader.   

 
 
NOTE 13.  SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD 
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NOTE 14.  KOSTNADER KNYTTET TIL BANKENES SIKRINGSFOND 
 
Alle norske forretningsbanker er pliktig medlem 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, forsikringsselskapene garantiordninger og offentlig administrasjon 
m.v. av finansinstitusjoner”. Bankenes sikringsfond plikter å dekke tap inntil kr 2,0 mill. som en 
innskyter har på innskudd i en forretningsbank. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken 
i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, 
unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. 
 
I 2012 ble det ikke krevd inn avgift, fordi fondet var fullt ut innbetalt i henhold til lovens 
minstekrav.  
 
 
NOTE 15.  POSTER UTENOM BALANSEN 
 
Garantiansvar pr. 31.12. 
 

 
 
 
NOTE 16.  BUNDNE MIDLER 
 
Pr. 31.12 hadde selskapet bundne midler med kr. 2 173 819. Skyldig skattetrekk pr. 31.12 
utgjorde kr 753 912. 
 
Bank2 har pr. 31.12 ikke etablert noen trekkrettigheter i andre kredittinstitusjoner. 
 
 
NOTE 17.  EGENKAPITAL 
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NOTE 18. AKSJEKAPITAL OG RESULTAT PR AKSJE 
 
Selskapets aksjekapital pr. 31.12 består av 96 482 800 aksjer pålydende kr 1,- pr aksje. Det er 
kun én aksjeklasse, og det er samme stemmerett for samtlige aksjer.  
 
Antall ordinære aksjer har i hele regnskapsperioden vært 96 482 800. Resultat pr aksje ble et 
overskudd på kr 0,40. Tilsvarende tall for 2011 var et overskudd pr aksje på kr 0,15. 
 

 
 
1) Aksjonærer som banken mener skal grupperes, er presentert samlet under de største aksjonærene i gruppen. 
2) Dette er aksjer som er eiet av styremedlemmer og dertil tilhørende nærstående parter. 
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NOTE 19. GODTGJØRELSE OG LIGNENDE 
 
Bankens styre vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemming på 
generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6, jf § 6-16a;  
 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte. 
Bank2`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 selskapet. 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. 
 
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 samt andre goder som til enhver tid er fremforhandlet 
for alle ansatte i selskapet. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med administrerende 
direktørs funksjon i selskapet 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 selskapet. Endringer i selskapets pensjonsordninger besluttes av 
styret. 
 
Etter inngått avtale skal administrerende direktør ved oppsigelse fra selskapets side gis en 
etterlønn i 12 måneder utover lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder ikke hvis selskapet 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. 
 
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av representantskapet. 
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Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte 
Godtgjørelsen til ledende ansatte i banken skal være i henhold til 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 Bank2 er en spesialbank med 
store krav til kompetanse hos de ansatte.  
 
Øvrige ledende ansatte omfatter i denne sammenheng kredittsjef, CFO/økonomisjef, salgs- og 
markedssjef samt administrasjonssjef/controller. 
 
Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av grunnlønn, naturalytelser, bonus og 
pensjons- og forsikringsordninger. Prinsippene for bonus fastsettes av styret. Den totale 
godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike 
forretningsområdene. Godtgjørelsen skal gjøre selskapet konkurransedyktig i det aktuelle 
arbeidsmarkedet og skal fremme selskapets lønnsomhet, herunder ønsket inntekts- og 
kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal sikre at Bank2 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 selskapet 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 selskapet. Endringer i selskapets pensjonsordninger 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 selskapet, tildeles ikke til administrerende direktør eller ledende 
ansatte. 
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