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Eksportfinans med rekordhøye netto renteinntekter i første halvår 2011 
Den underliggende forretningsdriften i Eksportfinans viste gode resultater i første halvår av 2011. 
Netto renteinntekter var rekordhøye 732 millioner kroner, som er 38 millioner kroner høyere enn i 
første halvår av 2010.  
 
Høye utbetalinger av nye eksportrelaterte utlån 
Nye utbetalinger beløp seg til 14,9 milliarder kroner i første halvår av 2011, sammenlignet med 15,3 
milliarder kroner i samme periode i 2010. Volumet av utestående eksportrelaterte utlån var 103 
milliarder kroner per 30. juni 2011, sammenlignet med 99,8 milliarder kroner per 31. desember 2010 
og 94,3 milliarder kroner per 30. juni 2010. 
 
Eksportfinans’ ordrebok for eksportrelaterte utlån er solid. Sannsynlighetsvektet ordrereserve var om 
lag 30 milliarder kroner per 30. juni 2011, sammenlignet med 31 milliarder kroner ved utgangen av 
første halvår 2010. 
 
Interesse fra investorer  
I mai utstedte Eksportfinans et globalt obligasjonslån (såkalt benchmark-transaksjon) i amerikanske 
dollar med fem års løpetid. Av transaksjonen på USD 1,25 milliarder ble 63 prosent kjøpt av 
sentralbanker.  
 
Samlede nye innlån i første halvår av 2011 var 33,7 milliarder kroner fordelt på 244 individuelle 
transaksjoner, sammenlignet med 41,9 milliarder kroner og 462 transaksjoner i første halvår av 2010. 
Eksportfinans har et mindre innlånsbehov for 2011 og har derfor redusert nivået på utstedelser 
sammenlignet med tidligere perioder. 
 
Resultater 
Eksportfinans hadde et totalresultat på 110 millioner kroner i første halvår av 2011. Det 
sammenlignbare totalresultatet var 176 millioner kroner i første halvår av 2010. Resultat eksklusiv 
urealiserte poster var 434 millioner kroner i første halvår av 2011, sammenlignet med 415 millioner 
kroner i den samme perioden i 2010. Netto renteinntekter var 732 millioner kroner i første halvår av 
2011. Dette var 38 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2010. I første halvdel av 2010 ble 
det avsatt kostnader knyttet til preferanseaksjeutbyttet avsatt. Dette er hovedårsaken til at netto 
renteinntekter var høyere i første halvår av 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Nøkkeltall: 
 

 Første halvår 2011 Første halvår 2010 
Nye utlån NOK 14,9 milliarder NOK 15,3 milliarder 
Nye innlån gjennom obligasjoner NOK 33,7 milliarder NOK 41,9 milliarder 
Sum eiendeler ved utgangen av perioden  NOK 205,6 milliarder NOK 245,1 milliarder 
Kapitaldekning ved utgangen av perioden 17,2 % 13,3 % 

Netto renteinntekter NOK 732 millioner NOK 694 millioner 
Totalresultat * 
Resultat eksklusiv urealiserte  
gevinster/tap på finansielle instrumenter 
 

NOK 110 millioner 
 

NOK 434 millioner 

NOK 176 millioner 
 

NOK 415 millioner 

 
* Totalresultatet omfatter alle endringer i egenkapitalen som ikke er egenkapitaltransaksjoner med eierne, både de som 
innregnes i resultatet og de som føres direkte mot egenkapitalen. 

 

Eksportfinans’ rapport for første halvår 2011 er tilgjengelig på www.eksportfinans.no 
 

 
Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:  
 
Administrerende direktør Gisèle Marchand, telefon: +47 22 01 23 70, e-post: gma@eksportfinans.no 
Direktør for stab/kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50, e-post: el@eksportfinans.no 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eksportfinans er det norske instituttet for eksportfinansiering – bankenes og den norske stats felles 
institusjon for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finansielle tjenester til eksportnæringen. 
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