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Konsernet Fana Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Fana Sparebank 
Boligkreditt AS, Fana Sparebank Eiendom AS, Fana Sparebank Regnskap AS og Sparedata AS. I 
tillegg inkluderes 86,4 % eierandel i Kinobygg AS. Morbanken og alle datterselskap er i Norge, og 
hovedkontoret er lokalisert på Nesttun i Bergen. 

Alle kommentarer og tall refererer til konsernet med mindre det eksplisitt er oppgitt for 
morbanken. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010.  

Resultatutvikling 
Fana Sparebank har et driftsresultat før tap og skatt på 79,7 MNOK ved utgangen av 2011. Dette 
er en nedgang på 32,4 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etter tap, men før 
skatt, utgjør resultatet 83,5 MNOK (118,7 MNOK), og utgjør 0,57 % (0,91 %) av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital (GFK). 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 205,6 MNOK ved utgangen av 2011, eller 1,39 % av 
GFK. På samme tid i fjor utgjorde rentenettoen 203,7 MNOK tilsvarende 1,56 % av GFK. Bankene 
har i 2011 vært fritatt for innbetaling av avgift til Bankenes Sikringsfond. Denne avgiften belastet 
bankens rentenetto med 7,0 MNOK i 2010. Banken har plasseringer i pengemarkedsfond. 
Utbytteandelene utdelt ved årsskiftet blir ført som en del av bankens rentenetto, mens øvrig 
kursendring blir ført som netto kursgevinst/tap. 

Andre driftsinntekter beløper seg til 79,6 MNOK inklusive netto tap på 22 MNOK på verdipapir, 
valuta og finansielle derivater. I % av GFK utgjør dette 0,54 %. Ved utgangen av 2010 utgjorde 
sum andre driftsinntekter 99,3 MNOK (0,76 % av GFK) inklusive 8,6 MNOK i netto kursgevinst 
verdipapir, valuta og finansielle derivater. Det er gledelig at økt aktivitet i bankens 
eiendomsmeglerselskap har ført med seg økte provisjonsinntekter i 2011. 

Fana Sparebank har ved utgangen av 2011 totale driftskostnader på 205,5 MNOK. I prosent av 
GFK utgjør dette 1,39 %. Dette er en økning på 14,6 MNOK i forhold til samme tid i fjor (1,46 %). 
Årets driftskostnader er preget av en vesentlig høyere aktivitet i bankens eiendomsavdeling som 
medfører økte kostnader. Fjorårets kostnader inkluderte en tilbakeføring av AFP-forpliktelser ifm. 
overgang til ny AFP-ordning. Konsekvensen av dette ble at kostnadene i 2010 ble redusert med 10 
MNOK. 

Kostnadsprosenten utgjør 72,0 % (63,0 %). Eksklusive verdipapirgevinster utgjør 
kostnadsprosenten 66,9 % (64,8 %) 

Konsernet har en netto inngang på totalt 3,7 MNOK i tap på utlån og garantier i 2011. I 2010 
hadde banken en netto inngang på tap på 6,6 MNOK. Netto inngang på tap i 2011 utgjør - 0,03 % 
av GFK (-0,05 %). Totalt har konsernet i 2011 4,6 MNOK i nye nedskrivinger (10,5 MNOK). Av 
årets innganger på tidligere nedskrevne lån utgjør 1,6 MNOK reduserte nedskrivninger på grupper 
av utlån.  

Pr. 31.12.2011 utgjør konsernets individuelle nedskrivninger på utlån 20,9 MNOK, en reduksjon på 
3,8 MNOK siden desember 2010. I prosent av brutto utlån utgjør individuelle nedskrivninger 0,17 
% (0,22 %). Nedskrivning på grupper av utlån og garantier utgjør 20,0 MNOK ved utgangen av 
året. I prosent av brutto utlån utgjør nedskrivningene på grupper av utlån og garantier 0,16 % 
(0,19 %). Gruppenedskrivningene er et estimat, og endringen kan knyttes til en forskyvning av 
engasjement til bedre risikoklasser i Bedriftsmarked (BM).  

Brutto misligholdte engasjement utgjør 119,2 MNOK, eller 1,0 % av brutto utlån. Dette er en 
reduksjon på 46,6 MNOK siste kvartal. Sammenlignet med 31.12.10 er det reduksjon i mislighold 
på 37,5 MNOK. Totalt er det foretatt nedskrivninger på 15,1 MNOK knyttet til misligholdte 
engasjement pr. 31.12.11.  

Banken har tapsutsatte engasjement på 13,6 MNOK pr. 31.12.11, en reduksjon på 34,8 MNOK 
siste kvartal. Sammenlignet med 31.12.10 er det en reduksjon på 27,9 MNOK. Tapsutsatte 
engasjement utgjør 0,1 % av brutto utlån. Totalt er det foretatt individuelle nedskrivninger på 5,7 
MNOK på tapsutsatte engasjement. 

Styret er av den oppfatning at de nedskrivninger som er foretatt, er tilstrekkelig for å møte 
forventede tap pr. 31.12.11. 
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Balansen 
Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av 2011 15,3 MRD kroner. Dette er en økning på 
1,1 MRD kroner siden forrige årsskifte. I prosent utgjør økningen 7,6 %. Økningen kommer 
primært som et resultat av god utlånsvekst. 

Totale utlån er kommet opp i 12,5 MRD kroner inklusive 3,5 MRD som er overført til bankens 
heleide datterselskap Fana Sparebank Boligkreditt AS. I prosent utgjør økningen 8,9 %. 
Forretningsområdet privatmarked (PM) økte sine utlån med 9,0 % mens bedriftsmarked (BM) økte 
sine utlån med 8,7 %. Utlån til BM representerer 27,2 % av konsernets samlede utlånsmasse. 

Innskuddene økte med 2,6 % siste år (10,6 %). Utviklingen i innskudd og utlån medfører at 
innskuddsdekningen har falt fra 71,4 % ved utgangen av 2010 til 67,2 ved utgangen av 2011 

Veksten i forvaltningskapitalen medfører også vekst i bankens eksterne pengemarkedsfinansiering. 
Totalt har ekstern pengemarkedsfinansiering økt med 0,9 MRD kroner i 2011. Utvidelsen er gjort 
gjennom utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Fana Sparebank Boligkreditt AS, 
men også ordinære obligasjonslån er benyttet. Fra tidligere har vi fortsatt et F-lån pålydende 400 
MNOK samt deltagelse i statens bytteordning med 770 MNOK.  

Egenkapital 
Fana Sparebank rapporterer kapitaldekningen etter standardmetoden Basel II, og beregninger 
viser at morbank har en kapitaldekning på 15,15 % ved utgangen av 2011 (15,54 %). Konsernet 
har en kapitaldekning på 13,40 % (13,76 %). 

Andre hendelser/utsikter fremover 
De økonomiske utsiktene for 2012 synes å være preget av betydelig høyere usikkerhet enn på 
meget lang tid. Gjeldskrisen i Europa og utsiktene til svak økonomisk utvikling påvirker forhold 
nasjonalt og lokalt. Mens finansiell uro medfører at bankenes innlån er blitt vesentlig dyrere 
gjennom 2011, vil lavere etterspørsel etter norske varer og tjenester kunne påvirke etterspørselen 
etter kreditt fra publikum/næringsliv.  

Det lave rentenivået forventes å vedvare. Dersom den økonomiske utviklingen medfører høyere 
arbeidsledighet i Norge, øker risikoen for mislighold og tap på utlån.  

Styret har i samarbeid med administrasjonen iverksatt en grundig gjennomgang og evaluering av 
organisasjonen med tanke på å forbedre konsernets kunderettede innsats. Salgsapparatet skal 
styrkes gjennom videreføring av bankens nye kontorkonsept der ressurser for å håndtere både 
privat- og næringskundesegmentet blir tilført våre lokalkontorer. Dette er tiltak som gjennomføres 
for å sikre banken en sterkere markedsposisjon.  

 

 
Nesttun 31.desember 2011 

1. februar 2012 
 
 
 

  Nils Magne Fjereide Peter Frølich Anne-Merete Ask 
  Styrets leder  Styrets nestleder 

 

  Janniche Daae Tønjum Tom Rønning Arnt Hugo Knudsen 
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Note 10 Ansvarlig kapital
(i hele 1000 kr)

30.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10
Sparebankenes fond 1.144.309 1.101.251 1.144.309 1.101.251
Gavefond 4.205 3.000 4.205 3.000
Fond for urealiserte gevinster 30.497 30.522 30.497 30.522
Annen egenkapital 22.884 11.122
Urealiserte verdiendringer vp tilgj.for salg -19.813 -24.063 -19.813 -24.063
Sum fond og lignende som inngår i kjernekapitalen 1.159.198 1.110.710 1.182.082 1.121.832

Fradrag
Immatrielle eiendeler 14.061 2.674 14.146 2.763
Sum fradrag 14.061 2.674 14.146 2.763

Kjernekapital før fradrag 1.145.137 1.108.036 1.167.936 1.119.069

Ansvarlig kapital i andre kredittinst. 122.213 107.587 122.213 107.587
Sum netto ansvarlig kapital 1.022.924 1.000.449 1.045.723 1.011.482

Risikovektet volum 6.752.650 6.439.450 7.804.600 7.351.488
Samlet kapital krav 540.212 515.156 624.368 588.119

Kapitaldekning (alt kjernekapital) 15,15 % 15,54 % 13,40 % 13,76 %

Spesifikasjon av samlet kapitalkrav
31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10

Standardmetoden
Lokale og regionale myndigheter 1.211 2.051 1.211 2.051
Institusjoner 57.289 26.723 33.911 11.517
Foretak 159.480 158.673 159.436 158.633
Massemarkedssegment 9.348 11.519 9.348 11.519
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 220.073 208.183 325.957 297.119
Forfalte engasjementer 9.043 12.416 9.043 12.416
Obligasjoner med fortrinnsrett 11.433 12.840 5.033 4.840
Andeler i verdipapirfond 22.202 25.350 22.202 25.350
Øvrige engasjement 23.506 29.526 24.697 30.666
Samlet kapitalkrav for kreditt-motparts- og 
forringelsesrisiko: (Standardmetoden) 513.585 487.281 590.838 554.111

Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (Basismetode) 37.951 38.161 44.912 44.340

Fradrag
Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner/annet 9.777 8.607 9.777 8.608
Nedskrivinger på grupper av utlån og garantier 1.547 1.679 1.605 1.724

Sum kapitalkrav 540.212 515.156 624.368 588.119

Kapitaldekningen er basert på at banken fører regnskapet etter IFRS  og rapporterer kapitaldekningen etter 
Basel II - standardmetode. 

MORBANK KONSERN
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