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Vesentlig resultatframgang i første kvartal
FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK A/ S
SOM MED EN FORVALT NI NG SKAPITAL PÅ
O VER 3 0 00 MILLIARDER DANSKE KR O NER ER
ET AV NO RDENS LEDEND E FINANSKO NSERN.
KONSERNET HAR RUNDT 2 1.000
MEDARBEIDERE OG ET O MFATTENDE
KO NTO RNET T I DANMARK, NO RG E, SVERIG E,
FINLAND, EST LAND, LA T VIA, LIT AUEN,
IRLAND OG NORDIRLAND. I TILLEGG HAR
KONSERNET KONT ORER B LANT ANNET I
LONDON, LUX EMBOURG, H AMBURG OG
WARSZAWA.
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Resultat før skatt økte fra 330 til 531 millioner kroner fra
første kvartal 2011 til første kvartal 2012.
Netto renteinntekter har økt fra 697 til 790 millioner
kroner som følge av økt forretningsvolum og endrede
pengemarkedsrenter.
Forsterket kostnadsstyring har bidratt til at kostnadene er
redusert til 504 millioner kroner fra 508 millioner kroner.
Nedskrivninger på utlån utgjorde 146 millioner kroner, og
var noe høyere enn året før som følge av økte
porteføljenedskrivninger.
Utlånsvolumet steg med 7 prosent til 180 milliarder
kroner.
Innskuddsvolumet steg med 12 prosent til 86 milliarder
kroner, og har forsterket bankens finansieringssituasjon.
Kapitalavkastning etter nedskrivninger er som følge av
styrket inntjening gått opp fra 12,0 til 17,1 prosent.

FOKUS BANK HAR HOVED KONTOR I
T RO NDH EIM, 35 KO NTO RER OG TOTALT C A.
10 00 MEDARBEIDERE.

Fokus Bank
1. kvartal
2012

1. kvartal
2011

Indeks
12/11

790
86
228
78

697
87
102
81

113
98
223
96

1182
504

967
508

122
99

Resultat før nedskrivninger på utlån
Nedskrivninger på utlån

678
146

460
130

147
113

Resultat før skatt

531

330

161

180 418
86 278
12 404

168 569
77 358
11 035

107
112
112

21,9

16,7

-

17,1
42,7

12,0
52,5

-

RAPPORTEN OMFATTER DANSKE BANKS
BANKVIRKSO MH ET I NO RG E, DANSKE
CAPITAL, FOKUS KROG SV EEN OG DANSKE
MARKET S. UTO VER DETT E H AR DANSKE BANK
O G SÅ VIRKSO MH ET I NO RG E GJ ENNO M
DANICA PENSJ O N.
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Svært godt resultat og kunderettet modernisering
Fokus Bank leverer i første kvartal et svært godt resultat på
531 millioner kroner før skatt.
” Det er betryggende å se at vi i et urolig marked evner å løfte
resultatet i alle kundesegment samtidig som kundene blir
stadig mer fornøyd med den jobben vi gjør, sier Trond F.
Mellingsæter, administrerende direktør i Fokus Bank.
Et høyt antall kundetransaksjoner knyttet til bankens Marketsaktiviteter, økt forretningsvolum og god kostnadskontroll er
hovedårsakene til det gode resultatet.
”Resultat er blant bankens beste noen sinne og tilsvarer en
økning på 61 prosent sammenlignet med samme periode i
fjor,” sier Mellingsæter.

Enklere bankhverdag for kundene
Fokus Bank opprettholder et stabilt kostnadsnivå fra samme
periode i fjor. Dette skyldes blant annet en bevisst satsing på
moderne kommunikasjonskanaler og stadig forenkling av
interne prosesser.
Fokus Bank lanserte blant annet i slutten av forrige kvartal en
skreddersydd brettbank for IPad som første bank i Norge.
”I løpet av årets første tre måneder vi fått svaret fra kundene
på denne lanseringen. Et svar som levner liten tvil om
utviklingen innenfor dagligbank i Norge. Vi ser en eksplosiv
vekst i bruken av nye plattformer. 50 000
brettbanktransaksjoner i perioden viser at Fokus Bank lever
opp til sin rolle som en moderne utfordrer”, sier Mellingsæter.

Robust kapitalsituasjon
Fokus Bank har gjennom en innskuddsvekst på 12 prosent økt
innskuddsdekningen med to prosentpoeng til 48 prosent
sammenlignet med for ett år siden.

”I et marked fortsatt preget av uro og med en stadig pågående
diskusjon rundt kapitalkravet til europeiske banker er det
tilfredsstillende å se at våre strategiske valg og tidlige
tilpasning til nye regulatoriske krav gir effekt”, sier
Mellingsæter.
Samtidig har også bankens eier – Danske Bank – vist at
konsernet er blant de best kapitaliserte i Europa, blant annet
gjennom European Banking Authority (EBA) sin siste analyse
av europeiske bankers kapitalsituasjon.

Resultatregnskapet
Fokus Banks resultat før skatt i første kvartal var 531 millioner
kroner. Kronemessig er resultatet det høyeste i Fokus Banks
historie.
Økningen fra 330 millioner kroner i første kvartal 2011
skyldes primært økte renteinntekter, økte handelsinntekter og
god kostnadskontroll.
Utviklingen i pengemarkedsrentene, tilpasning til økte priser på
bankens innlån, samt økt forretningsvolum gjennom året har
bidratt til at netto renteinntekter har økt med 13 prosent fra
697 til 790 millioner kroner.
Andre inntekter har økt med 45 prosent fra 270 til 392
millioner kroner. Dette skyldes primært høyere inntekter
knyttet til den norske Markets-aktiviteten som følge av større
forretningsvolum.
Driftskostnadene reduseres fra 508 til 504 millioner kroner.
Den gode utviklingen er en tilpasning til endrede
rammebetingelser for næringen, hvor mer kostnadseffektiv
drift og arbeidsprosesser er nødvendig.
Nedskrivninger på bankens utlån er økt fra 130 til 146
millioner kroner. I første kvartal 2012 har banken av
forsiktighetshensyn valgt å bokføre høyere
porteføljenedskrivninger. Utvikling og nivå på bankens
nedskrivninger tilsier en solid utlånsportefølje.

Balanseregnskapet
Bankens utlån ved utgangen av første kvartal 2012 var 180
milliarder kroner, tilsvarende en økning på 7 prosent det siste
året. Bankens kundeinnskudd har økt med 12 prosent og utgjør
nå 86 milliarder kroner.
Forholdet mellom innskudd og utlån er med dette økt fra 46 til
48 prosent. Utviklingen er et ledd i å tilpasse banken til mer
stabil finansiering som følge av et urolig kapitalmarked og nye
regulatoriske krav til bankenes finansiering.
Styrket inntjening tilsier en forsterket rentabilitet. Avkastning
på bankens allokerte kapital etter nedskrivninger på utlån er
med dette 17,1 prosent i første kvartal 2012, mot 12,0
prosent året før.
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