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KONCERNENS HOVEDTAL 

RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.)

Netto rente- og gebyrindtægter 
 
Andre driftsindtægter

Omk. til personale og administration

Andre driftsudgifter 

Afskrivninger på materielle aktiver

Basisindtjening
 
Kursreguleringer 
 
Nedskrivninger på udlån m.v.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

BALANCEPOSTER OG GARANTIER (1.000 kr.)

Indlån

Udlån

Aktiver

Egenkapital

Garantier

UDVALGTE NØGLETAL 

Solvensprocent

Individuel solvensprocent

Egenkapitalforrentning før skat

Årets resultat pr. aktie

Aktiens indre værdi

Aktiens børskurs ultimo året

2010 
   

104.889

9.400

-90.213

-5.370

-3.477

15.229

5.578

-16.725

1

4.083

-1.094

2.989

1.747.952

1.260.382

2.269.085

184.226

471.659

14,4

8,9

2,2

14

862

417

2009 
 

105.849

7.180

-83.161

-7.406

-3.465

18.997

9.255

-21.370

8

6.890

-1.853

5.037

1.475.212

1.184.614

2.005.633

180.983

478.478

16,9

9,2

3,9

24

849

455
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2010 i overblik

Nordfyns Bank har i 2010 realiseret et overskud 
før skat på 4,1 mio. kr.

Basisindtjeningen, opgjort som resultat før kurs-
reguleringer, nedskrivninger og skat, blev på 15,2 
mio. kr.

Basisindtjeningen, der ligger inden for de senest 
udmeldte forventninger er 3,8 mio. kr. lavere end 
i 2009. Faldet kan primært henføres til øgede om-
kostninger i forbindelse med etablering af ny fi lial 
i Middelfart samt øgede omkostninger i relation til 
Bankpakkerne. 

Resultatet forrenter egenkapitalen med 2,2% før 
skat og 1,6% efter skat.

Også i 2010 er resultatet påvirket af betydelige 
direkte og afl edte omkostninger til Bankpakkerne.
Samtidig har den økonomiske afmatning haft en 
fortsat negativ indfl ydelse på efterspørgslen på 
bankens kerneforretninger.

Som det fremgår af ledelsesberetningen, anser 
ledelsen resultatet som værende acceptabelt 
under de givne forhold.

Gode udsigter
Som vi meddelte på generalforsamlingen i 2010, 
var det ledelses opfattelse, at en investering i en 
ny fi lial i Middelfart ville være en fornuftig dispo-
sition både set ud fra den aktuelle situation på 
bankmarkedet og som et led i bankens langsig-
tede vækststrategi. Vi åbnede fi lialen medio juni 
2010, og den har til fulde levet op til forventnin-
gerne.

Samtidig ser vi nu en begyndende investerings-
lyst hos såvel privat- som erhvervskunder. Dette 
vil betyde et øget forretningsomfang for banken, 
og efter en periode med vigende udlån, er der 
atter en positiv udvikling her.

Koncernens udlån stiger med 6,4% til 1,3 mia. 
kroner.

Koncernens indlån stiger med 18,5% til 1,7 mia. 
kroner og likviditetsoverdækningen er på hele 
281,3%. Nordfyns Bank har således et yderst 
komfortabelt forhold mellem indlån og udlån.

Kontrolleret vækst
Med fokus på såvel nyetableret fi lial som på de 
mange vækstorienterede tiltag, der er gennemført 
det seneste år, er Nordfyns Bank i høj grad gearet 
til at imødekomme det højere aktivitetsniveau, 
som en fremgang i samfundsøkonomien, forven-
tes at medføre.

I bankens vækststrategi indgår, at vækst skal 
være afbalanceret, og derfor har ledelsen fokus 
på Finanstilsynets Diamant, der udstikker rammer 
for udvalgte kerneområder. Som det fremgår af 
fi guren herunder, placerer Nordfyns Bank sig 
komfortabelt, og har således et særdeles godt 
udgangspunkt.

Provision - Bankpakke I
Tab - Bankpakke I
Rentetillæg - Bankpakke II
Provision - Individuel statsgaranti

2008                          2009                          2010

15

13

11

9

7

5

4

3

1

M
io

. k
ro

ne
r

Nordfyns Banks omkostninger til
Bankpakker og Individuel Statsgaranti 

500	  

700	  

900	  

1.100	  

1.300	  

1.500	  

2006 2007 
2008 

2009 
2010 

Udlån i mio. kroner

Finanstilsynets Diamant
(opgjort på bankniveau)

A

B

CD

E

A : Sum af store engagementer
Grænse = 125%  /  Nordfyns Bank = 0%

B : Årlig udlånsvækst
Grænse = 20%  /  Nordfyns Bank = 5,8%

C : Ejendomseksponering
Grænse = 25%  /  Nordfyns Bank = 4,8%

D : Funding ratio 
Grænse = 1,0  /  Nordfyns Bank = 0,6

E : Likviditetsoverdækning
Minimum = 50%  /  Nordfyns Bank = 287%

1,8 mio.

1,0 mio.

6,7 mio.
5,2 mio.

4,3 mio.

3,8 mio.

4,2 mio.
1,4 mio.

1,3 mio.

2,8 mio.

12,4 mio.

14,5 mio.
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FINANSKALENDER 2011

1. marts 2011   - Årsrapport 2010 

23. marts 2011 - Generalforsamling 

5. maj 2011  - Periodemeddelelse 1. kvt. 2011 

25. august 2011 - Halvårsrapport 2011 

27. oktober 2011 - Periodemeddelelse 3. kvt. 2011
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SELSKABSMEDDELELSER 2010

12. februar 2010 - Meddelelse om generalforsamling

26. februar 2010 - Oplysningsdokument

02. marts 2010 - Årsrapport

09. marts 2010 - Oplysning om fuldmagter

11. marts 2010 - Forløb af ordinær generalforsamling

11. marts 2010 - Vedtægter

19. marts 2010 - Konstituering

22. april 2010  - Periodemeddelelse

10. maj 2010  - Individuel Statsgaranti

24. juni 2010  - Udstedelse af obligationslån

28. juni 2010  - Udstedelse af obligationslån

29. juli 2010  - Halvårsrapport

01. september 2010 - IT samarbejde

28. oktober 2010 - Periodemeddelelse

05. november 2010 - Finanskalender




