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Vokser videre:

Fortsatt kundevekst og solide resultater for Fana Sparebank
Fana Sparebank har positiv utvikling i den grunnleggende bankdriften. Resultat
etter skattekostnad utgjør 112 millioner kroner. Det er en forbedring på 30,7 millioner
kroner sammenlignet med samme periode i fjor. God utlånsvekst og bra tilfang av

nye kunder gir uttelling i en periode der rentemarginen er under press.

Kundetilveksten fortsetter i Fana Sparebank. Bare i løpet av det siste kvartalet er det registrert
over 450 nye kunder, og for året under ett er det blitt mer enn 1.300 helt nye kunder i banken.
- Nye kunder er den beste attesten vi kan få. Vi lever tross alt av å skape de gode
kundeopplevelsene, sier administrerende banksjef Lisbet K. Nærø. – Vi har blant annet brukt den
siste tiden til å oppgradere våre digitale kanaler, vi håper derfor at dette skal gjøre Fana
Sparebank til et attraktivt valg både for nye og eksisterende kunder, fortsetter Nærø.
- Utlån til privatkundemarkedet har vokst med 7,6 % så langt i år. Det er mer enn den alminnelige
utlånsveksten, og det betyr at vi tar markedsandeler i tråd med våre ambisjoner.
- Driftsresultatene er tilfredsstillende. Vi har i store trekk klart å opprettholde marginene gjennom
året. Resultat etter skattekostnad utgjør 112 millioner kroner. Det er en forbedring på 30,7
millioner fra i fjor. Endringer i beregningsgrunnlaget for bankens pensjonsforpliktelser medfører
imidlertid en ekstra avsetning på 17,5 millioner kroner, og drar ned totalresultatet og
egenkapitalavkastningen for kvartalet. Til tross for dette er kapitaldekningen styrket, og det er
gledelig å konstatere at Fana Sparebank er i god rute for å møte de økte kapitalkravene, avslutter
administrerende banksjef Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet per 30.9.141
30.09.2014

30.09.2013

Rentenetto

229,9 MNOK

198,6 MNOK

Driftsresultat før tap

163,8 MNOK

122,1 MNOK

Resultat etter skattekostnad*

112,0 MNOK

81,3 MNOK

20,1 mrd. kr.

18,3 mrd. kr.

11,4 %

9,7 %

3,2 %

7,5 %

Innskuddsdekning konsern

58,2 %

62,9 %

Kostnadsprosent

50,6 %

56,5 %

Kapitaldekning ekskl. res. hiå

15,5 %

13,8 %

11,9 %

12,5 %

Netto tap i % av gj.snitt forv.kapital

0,1 %

0,06 %

Egenkapitalavkastning etter skatt

8,4 %

7,2 %

Forvaltningskapital
Utlånsutvikling siste 12 måneder
Vekst i innskudd siste 12 måneder

-

hvorav ren kjernekapital

* Totalresultat 93,9 MNOK
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Alle tall refererer seg til konsernet der ikke annet er oppgitt.
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Fullstendig rapport for 3. kvartal 2014 er tilgjengelig på www.fanasparebank.no
Om Fana Sparebank:
Fana Sparebank ble etablert i 1878 og er en totalleverandør innen bank, sparing og forsikring. Banken hadde ved utgangen av
3. kvartal 2014 en forvaltningskapital på ca. 20 mrd.kr. Fana Sparebank har fire kontorer i Bergen kommune og ett kontor på
Straume i Fjell kommune. Hovedkontoret ligger på Nesttun. Det er totalt 160 ansatte i konsernet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende banksjef i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø, mobil 952 65 960
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