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Netto renterintægter 
 
Netto gebyrer og provisionsindtægter 
 
Netto rente- og gebyrindtægter 
 
Udgifter og afskrivninger på materielle aktiver *

Basisindtjening 
 
Kursreguleringer 
 
Nedskrivninger på udlån 
 
Resultat før skat 
 
Beregnet skat 

Resultat efter skat

* 2011 er incl. hensættelse på 4,3 mio. kr. til Amagerbankens konkurs. 
 
 
 
Indlån

Udlån

19.752

8.594

28.346

- 25.768
 

2.578

- 2.673

- 4.031

- 4.126

1.031

- 3.095

 
 

1.704.802

1.305.196

1. kvartal 2011 
(1.000 kr.)

19.423

5.460

24.883

- 19.495
 

5.388

2.900

- 4.664

3.624

- 906

2.718

 
 

1.464.969

1.187.125

1. kvartal 2010 
(1.000 kr.)

HOVEDTAL 

l Resultat før skat udgør - 4,1 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 13,9%

l Basisindtjeningen udgør 2,6 mio. kr. *

l Negative kursreguleringer på 2,7 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 4,0 mio. kr.

l Hensættelse til indskydergarantifonden ifm. Amagerbankens konkurs udgør 4,3 mio. kr.

l Udlån stiger 3,6% til 1,3 mia. kr.

l Indlån falder 2,5% til 1,7 mia. kr. 

* Basisindtjeningen er negativt påvirket af Amagerbankens konkurs med 4,3 mio. kr.
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Underskud trods positiv udvikling
Nordfyns Bank koncernen har i 1. kvartal 2011 
opnået et resultat før skat på - 4,1 mio. kr. mod 3,6 
mio. kr. i den tilsvarende periode af 2010.

Resultatet er i høj grad påvirket af betalingen på 
4,3 mio. kr., som Nordfyns Bank må bidrage med til 
Indskydergarantifonden som følge af Amagerban-
kens konkurs. Dernæst har det stigende renteni-
veau medført et urealiseret kurstab på bankens 
anlægsbeholdning af værdipapirer.

Basisindtjeningen udgør 2,6 mio. kr. Når der tages 
hensyn til ovennævnte betaling på 4,3 mio. kr. til 
Indskydergarantifonden, er basisindtjeningen isole-
ret set meget tilfredsstillende, og over det budget-
terede niveau.

Omkostningerne stiger med 6,7% sammenlignet 
med den tilsvarende periode af 2010. Stigningen 
kan henføres til overenskomstmæssige forpligtel-
ser.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør i 1. kvartal 
2011 4,0 mio. kr. mod 4,7 mio. i den tilsvarende 
periode af 2010. Det er glædeligt, at nedskrivnin-
gerne udviser et fald på 13,6% omend niveauet 
fortsat er på et forholdsvist højt niveau.

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har op-
nået et resultat på 1,1 mio. i 1. kvartal 2011 mod et 
nul-resultat for den tilsvarende periode af 2010.

Egenkapital og likviditet
Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til 
bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør ved ud-
gangen af 1. kvartal 2011 256,1 mio. kr. mod 260,2 
mio. kr. ved udgangen af 2010.

Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen 
af 1. kvartal 2011 97,6 mio. kr., samme beløb som 
ved udgangen af 2010.

Koncernens solvensprocent er beregnet til 14,1 
mod 14,4 ved udgangen af 2010. Lovgivningens 
krav er 8%, og det individuelle solvensbehov er 
på 8,9%. Koncernens kernekapitalprocent udgør 
12,0 mod 12,2 ved udgangen af 2010. Koncernens 
egenkapital udgør ved udgangen af 1. kvartal 2011 
182,1 mio. kr.

Koncernens likviditet er meget tilfredsstillende, og
nøgletallet ”overdækning i forhold til lovkrav om 
likviditet” er på 234% mod 281% ved udgangen af 
2010.

Forventninger til 2011
Nordfyns Bank koncernen fastholder de tidligere 
udmeldte forventninger til hele året 2011 om et 
basisresultat, opgjort som resultat før nedskrivnin-
ger på udlån, kursreguleringer og skat i niveauet 
20 - 25 mio. kr.

Begivenheder efter 1. kvartal 2011
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der
er af betydning for bedømmelsen af periodens 
resultat.

Finanstilsynets Diamant
(opgjort på bankniveau)

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

B : Årlig udlånsvækst
Grænse = 20% / Nordfyns Bank = 10,0%

C : Ejendomseksponering
Grænse = 25% / Nordfyns Bank = 5,9%

D : Funding ratio
Grænse = 1,0 / Nordfyns Bank = 0,64

E : Likviditetsoverdækning
Minimum = 50% / Nordfyns Bank = 220%

A

B

CD

E
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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 3. kvt. 2011



www.nordfynsbank.dk


