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Netto	renterintægter	
	
Netto	gebyrer	og	provisionsindtægter	
	
Netto rente- og gebyrindtægter 
	
Andre	driftsindtægter

Omkostninger	og	afskrivninger	på	materielle	aktiver	*

Basisindtjening	
	
Kursreguleringer	
	
Nedskrivninger	på	udlån	
	
Resultat før skat	
	
Beregnet	skat	

Resultat efter skat

* 2011 er incl. omkostning på 6,1 mio. kr. til Amagerbankens og Fjordbank Mors’ konkurs. 
 
 

 
Indlån

Udlån

40.966

20.678

61.644

3.026

-	54.661
	

10.009

-	2.276

-	6.195

1.538

	-	384

1.154

 
 
 
 

1.718.956

1.345.522

1. halvår - 2011 
(1.000 kr.)

37.905

13.224

51.129

6.588

-	50.688
	

7.024

5.106

-	8.655

3.475

-	864

2.611

 
 
 

1.747.952

1.260.382

1. halvår - 2010 
(1.000 kr.)

HOVEDTAL 

l Resultat før skat udgør 1,5 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 20,6% til 61,6 mio. kr.

l Basisindtjeningen udgør 10,0 mio. kr. *

l Negative kursreguleringer på 2,3 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån reduceret med 28,4% til 6,2 mio. kr.

l Omkostninger til indskydergarantifonden ifm. Amagerbankens og Fjordbank Mors’ konkurs 
    udgør 6,1 mio. kr.

l Udlån stiger 6,8% til 1,3 mia. kr.

l Indlån falder 1,7% til 1,7 mia. kr. 

* Basisindtjeningen er negativt påvirket af konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors med 6,1 mio. kr.

30.06.2011 
(1.000 kr.)

31.12.2010 
(1.000 kr.)
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RESUME FOR 1. HALVÅR 2011
Fondsbørsmeddelelse	nr.	10-2011	vedrørende	halvårs-
rapport	for	1.	halvår	2011.	Meddelelsen	er	offentliggjort	
25.	august	2011.

Resume for 1. halvår 2011
Bestyrelsen	har	i	dag	godkendt	halvårsrapporten	for	1.	
halvår	2011	(perioden	1.	januar	-	30.	juni	2011)	for	Nord-
fyns	Bank	koncernen.

Halvårsrapporten	er	ikke	revideret	eller	reviewet	af	sel-
skabets	generalforsamlingsvalgte	revisor.

Koncernens	netto	rente-	og	gebyrindtægter	blev	61,6	
mio.	kr.	mod	51,1	mio.	kr.	for	samme	periode	sidste	år,	
hvilket	svarer	til	en	stigning	på	10,5	mio.	kr.	(20,6	%).

Koncernens	basisindtjening,	efter	omkostninger	til	
konkurserne	i	Amagerbanken	og	Fjordbank	Mors	på	6,1	
mio.	kr.,	blev	10,0	mio.	kr.	mod	7,0	mio.	kr.	for	samme	
periode	sidste	år,	hvilket	svarer	til	en	stigning	på	3,0	mio.	
kr.	(42,5%).

Nedskrivninger	på	udlån	og	tilgodehavender	mv.	udgør	
6,2	mio.	kr.	mod	8,7	mio.	kr.	for	samme	periode	sidste	år,	
hvilket	svarer	til	en	reduktion	på	2,5	mio.	kr.	(28,4%)

Periodens	resultat	udgør	1,2	mio.	kr.	mod	2,6	mio.	kr.	for	
samme	periode	sidste	år.	Dette	svarer	til	et	fald
på	1,4	mio.	kr.	Resultat	pr.	aktie	udgør	for	1.	halvår	2010	
5	kr.	mod	12	kr.	for	samme	periode	sidste	år.

Væsentlige begivenheder mv. fra halvåret
Konkurserne	i	Amagerbanken	og	Fjordbank	Mors	påvir-
ker,	som	konsekvens	af	øget	omkostning	til
Indskydergarantifonden,	koncernens	resultat	negativt	
med	6,1	mio.	kr.	

Forventninger til helåret
Overordnet	forventer	vi	fortsat	en	usikker	samfundsøko-
nomisk	udvikling	med	en	deraf	følgende	lav	økonomisk	
vækst.

For	året	2011	forventer	koncernen,	som	tidligere	
udmeldt,en	basisindtjening,	opgjort	som	resultat	før	skat,	
tab	og	nedskrivninger	samt	kursreguleringer,	i	niveauet	
20-25	mio.	kr.	

Bogense	den	25.	august		2011
Holger Bruun
Bankdirektør

Kontaktperson
Holger	Bruun
Tlf.	59	48	93	00
Mail:	hobr@nordfynsbank.dk

Finanstilsynets Diamant pr. 30. juni 2011 
(opgjort på bankniveau)

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

B : Årlig udlånsvækst
Grænse	=	20%	/	Nordfyns	Bank	=	13,7%

C : Ejendomseksponering
Grænse	=	25%	/	Nordfyns	Bank	=	6,4%

D : Funding ratio
Grænse	=	1,0	/	Nordfyns	Bank	=	0,65

E : Likviditetsoverdækning
Minimum	=	50%	/	Nordfyns	Bank	=	215,4%
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LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2011

Koncernen	Nordfyns	Bank	har	for	1.	halvår	2011	opnået	
et	resultat	før	skat	på	1,5	mio.	kr.	
	
Resultatet	er	påvirket	af	konkurserne	i	Amagerbanken	
og	Fjordbank	Mors,	og	er	på	den	baggrund	acceptabelt.	
Korrigeret	herfor	og	henset	til	den	bagvedliggende	udvik-
ling	i	koncernens	kerneforretninger,	lever	regnskabet	helt	
op	til	forventningerne.

Koncernens	basisindtjening	stiger	42%	til	10.0	mio.	kr.	
Heri	er	indeholdt	omkostning	til	konkurserne	i	Amager-
banken	og	Fjordbank	Mors	på	6,1	mio.	kr.

Koncernen	har	tidligere	udmeldt	en	forventning	til	ba-
sisindtjeningen	for	hele	2011	på	20-25	mio.	kr.	og	dette	
fastholdes.	
	
Komfortabel placering i Finanstilsynets diamant
Som det fremgår af figuren på side 4, overholder Nord-
fyns	Bank	alle	grænseværdier	i	diamanten.		

Bruttoindtjening og forretningsomfang
Koncernens	netto	renteindtægter	stiger	med	8%	til	41,0	
mio.	kr.	Den	positive	ændring	afspejler	stigningen	i	
koncernens	udlån	på	6,8%,	der	kan	henføres	til	bankens	
vækststrategi, der bl.a. indeholdt etablering af ny filial i 
Middelfart	i	2010.	
	
Der	har	i	første	halvår	af	2011	været	tendens	til	en	
stigende	rente.	Fastholdes	udviklingen	vil	en	mindre	
udvidelse	af	rentemarginalen	kunne	bidrage	positivt	til	
koncernens	nettorenteindtægter.

Netto	gebyr-	og	provisionsindtægterne	stiger	med	7,5	
mio.	kr.	til	20,7	mio.	kr.	Udviklingen	er	meget	tilfredsstil-
lende.	Bag	stigningen	ligger	en	meget	positiv	udvikling	
i	forretningsaktiviteterne	på	hovedparten	af	koncernens	
kerneområder	samt	en	stor	tilgang	af	nye	kunder	i	hele	
markedsområdet.	
	
Samlet	stiger	netto	rente-	og	gebyrindtægterne	med	
20,6%	til	61,6	mio.	kr.		og	det	er	ledelsens	vurdering,	at	
det		er	de	mange	ekspansive	tiltag	og	investeringer,	der	
er	gjort	i	de	senere	år,	der	nu	begynder	at	give	et	afkast.

Koncernens	samlede	omkostninger	før	nedskrivninger	
på	udlån	stiger	med	4,0	mio.	kr.	til	54,7	mio.	kr.	Heraf	
kan	6,1	mio.	kr.	henføres	til	de	førnævnte	konkurser	i	
Amagerbanken	og	Fjordbank	Mors.	
		
Omkostningerne	til	personale	og	administration	stiger	
med	2,3%	til	46,4	mio.	kr.	hvilket	primært	kan	henføres	
til	overenskomstmæssige	forpligtelser.	Efter	en	lang	
periode	med	mange	ekspansive	tiltag	har	der	i	første	
halvår	af	2011	i	udpræget	grad	været	fokus	på	en	stram	
omkostningsstyring,	og	dette	vil	fortsætte	i	den	kom-
mende	periode.

Kursreguleringerne	på	koncernens	beholdning	af	vær-
dipapirer	har	som	resultat	af	den	stigende	rente	været	
negative	med	2,3	mio.	kr.	mod	en	gevinst	på	5,1	mio.	kr.	
for	den	tilsvarende	periode	sidste	år.

Tab	og	nedskrivninger	på	udlån	falder	med	28,4%	til	6,2	
mio.	kr.		
		
Niveauet	afspejler	fortsat	den	usikre	økonomiske	situa-
tion	der	er	såvel	nationalt	som	internationalt.	I	foråret	
2011	har	koncernen	haft	ordinær	inspektion	fra	Finan-
stilsynet,	hvilket	ikke	gav	anledning	til	nævneværdige	
ændringer	i	koncernens	nedskrivninger	på	udlån.	Med	
udgangspunkt	i	den	førnævnte	økonomiske	usikkerhed	
forventes	behovet	for	nedskrivninger	på	udlån	fortsat	at	
være	på	et	højt	niveau	i	den	kommende	periode.	
	
Koncernens	spredning	af	udlånsaktiviteterne	afspejler	
ledelsens	politik	på	området.	Der	er	således	ikke	nogen	
markant	branchemæssig	overvægt,	ligesom	fordelin-
gen	mellem	udlån	til	private	og	erhverv	er	i	balance.	De	
eksakte	fordelinger	fremgår	af	note	12.	
	
Bankens	datterselskab,	Nordfyns	Finans,	har	i	første	
halvdel	af	2011	bidraget	til	koncernresultatet	med	2,6	
mio.	kr.	før	skat.

Egenkapital og likviditet
Koncernens	basiskapital,	opgjort	i	henhold	til	bekendt-
gørelsen	om	kapitaldækning,	udgør	ved	udgangen	af	
1.	halvår	2011	258,4	mio.	kr.	mod	260,2	mio.	kr.	ved	
udgangen	2010.
Koncernens	supplerende	kapital	udgør	ved	udgangen	af	
1.	halvår	2011	97,5	mio.	kr.	hvilket	er	uforandret	i	forhold	
til	udgangen	2010.

Koncernens	solvensprocent	er	beregnet	til	14,3	mod	
14,4	ved	udgangen	af	2010.	Ledelsens	interne	bereg-
ning	af	det	individuelle	solvensbehov	er	opgjort	til	9,2%.

Koncernens	egenkapital	udgør	186,3	mio.	kr.	ved	udgan-
gen	af	1.	halvår	2011.

Koncernen	har	en	komfortabel	likviditetssituation.	
Overdækningen	i	forhold	til	lovkrav	om	likviditet	udgør	
210,7%	ved	udgangen	af	1.	halvår	2011.	
	
Koncernens	indlån	overstiger	udlånene	med	373	mio.	kr.	
ved	udgangen	af	1.	halvår.

Der	er	i	forbindelse	med	Bankpakke	2	tilført	koncernen	
345	mio.	kr.	i	likviditet.	Heraf	indgår	de	245	mio.	kr.	i	kon-
cernens	indlån.	Det	er	hensigten	i	løbet	af	2.	halvår	2011	
at	indfri	de	100	mio.	kr.	af	Bankpakke	2,	der	ikke	indgår	i	
koncernens	indlån.		
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Forventninger til 2011
For	året	2011	forventer	koncernen,	som	tidligere	ud-
meldt,	en	basisindtjening,	opgjort	som	resultat	før	skat,	
tab	og	nedskrivninger	samt	kursreguleringer,	i	niveauet	
20-25	mio.	kr.

Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer
Markante	ændringer	i	de	makroøkonomiske	forhold	kan	
være	et	usikkerhedsmoment	i	forhold	til	fremtidige	behov	
for	nedskrivninger	på	udlån.	
Det	er	behæftet	med	en	vis	usikkerhed,	om	der	i	den	re-
sterende	del	af	2011	bliver	behov	for	yderligere	omkost-
ninger	til	Indskydergarantifonden.	

Begivenheder efter balancedagen
Der	er	ikke	forhold	efter	balancedagen,	der	er	af	betyd-
ning	for	bedømmelse	af	halvårsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis
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FINANSKALENDER 2011

1.	marts	2011	 -					Årsrapport	2010
23.	marts	2011	 -					Generalforsamling
5.	maj	2011	 -					Periodemeddelelse	1.	kvt.	2011
25.	aug.	2011	 -					Halvårsrapport	2011
27.	okt.	2011	 -					Periodemeddelelse	1-3.	kvt.	2011
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