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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

 
 
 
 
Indlån

Udlån

25.296

11.488

36.784

- 22.946
 

13.838

1.472

- 3.759

11.551

- 2.888

8.663

 
 

1.809.796

1.444.027

1. kvartal 2012 
(1.000 kr.)

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.)

HOVEDTAL 

l Resultat før skat udgør 11,6 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 29,8%

l Basisindtjeningen udgør 13,8 mio. kr. 

l Positive kursreguleringer på 1,5 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 3,8 mio. kr.

l Udlån stiger 2,6% til 1,4 mia. kr. i forhold til 31.12.2011

l Indlån er uforandret på 1,8 mia. kr. i forhold til 31.12.2011 

l Forventningerne til basisindtjeningen for hele 2012 opjusteres fra 35-40 mio. kr. til 
    40-50 mio. kr. 
 
l Nordfyns Bank planlægger kapitaltilførsel med et bruttoprovenu på ca. 52 mio. kr. 
    med henblik på at kunne udnytte de markedsmæssige muligheder optimalt.
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Meget positiv udvikling og opjustering 
 

Nordfyns Bank koncernen har i 1. kvartal 2012 op-
nået et resultat før skat på 11,6 mio. kr. mod - 4,1 
mio. kr. i den tilsvarende periode af 2011. 
 
Resultatet betegnes af ledelsen som meget 
tilfredsstillende og bygger på fremgang i samtlige 
underliggende forretningsområder, herunder kon-
cernens datterselskab, Nordfyns Finans. 
 
Basisindtjeningen udgør 13,8 mio. kr. mod 2,6 
mio. kr. for tilsvarende periode i 2011, hvor der 
var ekstraordinære omkostninger på 4,3 mio. kr. 
til Indskydergarantifonden. Korrigeret herfor er ba-
sisindtjeningen væsentlig bedre end for tilsvarende 
periode i 2011 og samtidig over de forventninger, 
der var ved indgangen til 2012. På den baggrund 
opjusteres forventningerne til basisindtjeningen for 
hele 2012 fra 35-40 mio. kr. til 40-50 mio. kr. 

De samlede omkostninger falder sammenlignet 
med den tilsvarende periode af 2011 med 11%, 
hvilket dog primært kan henføres til færre omkost-
ninger til Indskydergarantifonden. Udgifter til perso-
nale og administration er isoleret set uforandret, 
hvilket er i overensstemmelse med det budgette-
rede.
 
Nedskrivninger på udlån m.v. udgør i 1. kvartal 
2012 3,8 mio. kr. mod 4,0 mio. kr. i den tilsvarende 
periode af 2011. Det er glædeligt, at nedskrivnin-
gerne udviser et fald på 6,7%. Niveauet afspejler 
de fortsat meget ugunstige konjunkturforhold. 

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har 
opnået et resultat på 1,7 mio. kr. i 1. kvartal 2012 
mod et resultat på 1,1 mio. kr. for den tilsvarende 
periode af 2011.
 
Egenkapital og likviditet 
Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til 
bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør ved ud-
gangen af 1. kvartal 2012 250,8 mio. kr. mod 251,9 
mio. kr. ved udgangen af 2011.

Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen 
af 1. kvartal 2012 97,6 mio. kr., samme beløb som 
ved udgangen af 2011.

Koncernens solvensprocent er beregnet til 13,1 
mod 13,5 ved udgangen af 2011. Lovgivningens 
krav er 8%, og det individuelle solvensbehov er på 
9,1%. 

Koncernens egenkapital udgør 203,5 mio. kr. mod 
194,7 mio. kr. ved udgangen af 2011.  

Koncernens likviditet er tilfredsstillende, og
nøgletallet ”overdækning i forhold til lovkrav om 
likviditet” er på 172% mod 174% ved udgangen af 
2011. 

Forventninger til 2012
Med udgangspunkt i den fortsat positive forret-
ningsudvikling opjusterer koncernen de tidligere 
udmeldte forventninger til hele året 2012 om et 
basisresultat, opgjort som resultat før nedskrivnin-
ger på udlån, kursreguleringer og skat fra niveauet 
35-40 mio. kr. til 40-50 mio. kr.
 
Udbud af nye aktier samt kapitalbeviser
Bestyrelsen har fastlagt hovedelementerne i en 
planlagt kapitaltilførsel, hvorved banken forventes 
tilført et bruttoprovenu på ca. 52 mio. kr. 
  
Kapitaltilførslen skal sikre banken råderum i forhold 
til at udnytte de markedsmæssige muligheder 
optimalt. 
  
Der henvises til separat selskabsmeddelelse 
herom. 
 
Begivenheder efter 1. kvartal 2012
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der
er af betydning for bedømmelsen af periodens 
resultat.
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FINANSKALENDER 2012 

27. februar - Årsrapport 2011
20. marts - Generalforsamling
26. april  - Periodemeddelelse 1. kvartal 2012
23. august - Halvårsrapport 2012
25. oktober - Periodemeddelelse 1.-3. kvartal 2012



www.nordfynsbank.dk


