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Styrket inntjening og rentabilitet
FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK A/ S
SOM MED EN FORVALT NING SKAP ITAL PÅ
RUNDT 3 500 MILLIARDER DANSKE KR ONER
ER ET AV NORDENS LEDENDE
FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT
21 0 00 MEDARBEIDERE OG ET O MFATT ENDE
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.

DANSKE BANK -KONSERNET HAR FOR
ØY EBLIKKET FØLG ENDE RAT ING HOS
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FOKUS BANK HAR HOVED KONTOR I

Resultat før skatt økte fra 877 til 1 226 millioner kroner
fra første halvår 2011 til første halvår 2012.
Netto renteinntekter har økt fra 1 450 til 1 692 millioner
kroner, primært som følge av økt forretningsvolum og
endring i pengemarkedsrentene.
God kostnadsstyring har bidratt til at kostnadene er
redusert fra 999 til 989 millioner kroner.
Nedskrivninger på utlån var 130 millioner kroner, noe
lavere enn året før.
Utlånsvolumet er 6 prosent høyere enn for ett år siden og
utgjør nå 183,7 milliarder kroner.
Innskuddsvolumet har steget med 6 prosent til 85,0
milliarder kroner, og har forsterket bankens
finansieringssituasjon.
Styrket inntjening har bidratt til forsterket rentabilitet, og
etter nedskrivning på utlån er avkastningen økt fra 15,9 til
19,8 prosent.

T RO NDH EIM, 36 KO NTO RER OG TOTALT C A.
1 00 0 MEDARBEIDERE.

RAPPORTEN OMFATTER DANSKE BANKS
BANKVIRKSO MH ET I NO RG E, DANSKE
CAPITAL, FOKUS KROG SV EEN OG DANSKE

Fokus Bank

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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2012
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2011
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Netto renteinntekter
Netto provisjonsinntekter
Handelsinntekter
Øvrige inntekter

1 692
185
320
148

1 450
176
222
164

117
105
144
90

Sum inntekter
Driftskostnader

2 345
989

2 012
999

117
99

Resultat før nedskrivninger på utlån
Nedskrivninger på utlån

1 356
130

1 013
136

134
96

Resultat før skatt

1 226

877

140

183 700
84 980
12 385

173 128
80 232
11 061

106
106
112

21,9

18,3

-

19,8
42,2

15,9
49,7

-

(Mill kr)

Utlån (ultimo)
Innskudd (ultimo)
Allokert kapital (gjennomsnitt)
Kapitalavkastning før nedskrivninger
på utlån (%)
Kapitalavkastning etter nedskrivninger
på utlån (%)
Kostnader/Inntekter (%)

Godt resultat og verdiskapende kundeutvikling
Fokus Bank leverer i første halvår et godt resultat på 1 226
millioner kroner før skatt. Dette er en økning på 40 prosent i
forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak
økt forretningsvolum og flere nye kunder.
” I et konkurransepreget norsk bankmarked viser veksten i
første halvår at Fokus Bank både har konkurransedyktige
produkter og kompetente medarbeidere som appellerer til
kundene,” sier Country Manager Tone Lunde Bakker i Fokus
Bank.
Kundeorientert organisasjonsendring
Danske Bank har i løpet av perioden gjennomført en
omfattende omorganisering av konsernet og varslet en
kommende navneendring for Fokus Bank.
”Nå bygger vi en organisasjon der beslutningene blir tatt
tettere på kundene. Dette vil gjøre prosessene enklere,
hurtigere og mer effektive”, sier Lunde Bakker.
I perioden har 12 000 nye personkunder og 650 nye kunder
innenfor det tradisjonelle bedriftsmarkedet valgt Fokus Bank.
Banken har i tillegg tilrettelagt en rekke obligasjonsutstedelser
og har også vunnet flere store Cash Management-mandater.
Teknologidrevet produktutvikling
Fokus Bank og Danske Bank-konsernet har vist vei når det
gjelder teknologiutvikling innen bankløsninger og lanserte nylig
en kraftig forbedret versjon av sin Brettbank – blant annet med
muligheten for aksjehandel.
”Når vi nå samles under Danske Bank-navnet i alle land vil
denne typen produktlanseringer kunne gjennomføres enda
raskere. Vi er sikre på at dette vil gi oss en konkurransefordel i
det norske markedet”, sier Lunde Bakker.

Resultatregnskapet
Fokus Banks resultat før skatt ble i første halvår 2012 på
1 226 millioner kroner. Dette er en økning på 349 millioner
kroner og 40 prosent fra første halvår 2011. Den positive
utviklingen skyldes i hovedsak fremgang i både renteinntekter
og handelsinntekter.
Renteinntektene økte fra 1 450 millioner kroner i første halvår
2011 til 1 692 millioner kroner i første halvår 2012. Dette
skyldes primært en kombinasjon av økt forretningsvolum og
bankens tilpasning til økte likviditets- og kapitalkostnader.
Andre inntekter har steget fra 562 millioner kroner i første
halvår 2011 til 653 millioner kroner i første halvår 2012.
Fremgangen kommer hovedsaklig fra høyere inntekter knyttet
til den norske Markets-aktiviteten, primært som følge av
høyere forretningsvolum i 2012 sammenlignet med 2011.
Driftskostnadene er redusert fra 999 millioner kroner første
halvår 2011 til 989 millioner kroner første halvår 2012.
Reduksjonen er en tilpasning til endrede rammebetingelser
med mer effektiv kundebetjening og mindre kostnadskrevende
arbeidsprosesser.
Banken har en solid utlånsportefølje og de individuelle
nedskrivningene er lave. Til tross for ekstraordinær
porteføljeavsetning gjennomført i første kvartal 2012 er
nedskrivningene redusert fra 136 til 130 millioner kroner det
siste året.

Balanseregnskapet
Banken har det siste året hatt god tilgang på nye forretninger,
både knyttet til person- og bedriftskunder. Som følge av dette
har banken hatt god utvikling på utlån og innskudd. Samlede
utlån er økt fra 173,1 til 183,7 milliarder kroner, tilsvarende
en økning på 6 prosent.
Samlede innskudd er økt fra 80,2 til 85,0 milliarder kroner,
tilsvarende en økning på 6 prosent. Utviklingen er et ledd i å
sørge for mer stabil finansiering for banken. Dette gjøres på
grunn av et urolig kapitalmarked og nye regulatoriske krav til
bankenes finansiering.
Banken har med dette en markedsandel i det norske markedet
på ca. 5 prosent, både målt i forhold til utlån og innskudd.
Styrket inntjening har bidratt til at bankens rentabilitet har økt.
Avkastning på allokert kapital etter nedskrivninger på utlån har
hittil i år vært 19,8 prosent.

