5. februar 2015

Børs- og pressemelding
Kundevekst og styrket markedsposisjon for Fana Sparebank
Fana Sparebank leverte meget tilfredsstillende resultater i 2014. Betydelig
tilstrømming av nye kunder, god utlånsvekst og økt soliditet preget året. Banken
står støtt for å møte skiftende omgivelser og fornyet marginpress i 2015.
Den positive utviklingen fortsetter i Fana Sparebank. Justert for engangsposter er resultatet i 2014
er på linje med rekordtallene i 2013.
- I desember var vi først ute med å sette ned boliglånsrenten. Det er et uttrykk for at vi ønsker å
legge handling bak ordene når vi setter kunden i fokus, sier administrerende banksjef Lisbet K.
Nærø. – Vi er opptatt av å gi gode kundeopplevelser. Én måte å oppnå dette på er gjennom en
tydelig og åpen kommunikasjon. Fasit for året er hele 1.600 nye kunder, og disse har kommet
jevnt over året, uttaler en fornøyd banksjef.
Bankens forvaltningskapital passerte 20 milliarder kroner i 2014. Det representerer en vekst i
overkant av 6 prosent. God utvikling i utlånsaktiviteten er den underliggende faktoren:
- Utlån til personkundemarkedet vokste med 8,5 prosent i 2014. Utlånsveksten betyr at vi har økt
markedsandelene våre, i tråd med våre ambisjoner. – Hvis jeg skal fremheve noe, har utviklingen
på Straume vært spesielt oppløftende, sier Nærø og fortsetter: - Vi flyttet kontoret vårt til nye og
tidsriktige lokaler, og gleder oss over fremgangen teamet vårt har oppnådd.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet per 31.12.141
31.12.2013

31.12.2014

Rentenetto

272,5 mill. kr.

306,4 mill. kr.

Driftsresultat før tap

209,6 mill. kr.

189,1 mill. kr.

Resultat etter skattekostnad

141,6 mill. kr.

125,5 mill. kr.

18,8 mrd. kr.

20,0 mrd. kr.

Utlånsutvikling siste 12 måneder

9,4 %

7,9 %

Vekst i innskudd siste 12 måneder

1,1 %

5,7 %

Innskuddsdekning konsern

60,8 %

59,6 %

Kostnadsprosent

50,8 %

55,3 %

Kapitaldekning

14,5 %

17,0 %

13,2 %

13,3 %

Netto tap i % av gj.snitt forv.kapital

0,06 %

0,10 %

Egenkapitalavkastning etter skatt

10,4 %

8,4 %

Forvaltningskapital

-

hvorav ren kjernekapital

Fana Sparebank
Adm. banksjef Lisbet K. Nærø
Tlf. 952 65 960
Fullstendig rapport for 4. kvartal 2014 er tilgjengelig på www.fanasparebank.no
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