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Hovedpunkter
Nordfyns Banks ordinære resultat før skat pr. 30. september 2010 er opgjort til
1 mio. kr.
Resultatet er påvirket af samlede omkostninger til Bankpakke 1 på 9 mio. kr.
Derudover har bankens ekspansive strategi med bl.a etablering af ny filial i Middelfart samt forretningsmæssige tiltag i bankens øvrige filialer påvirket resultatet.
Resultatet i hovedpunkter er:
l Basisresultat udgør 10 mio. kr.
l Resultat før skat udgør 1 mio. kr.
l Fald i netto rente- og gebyrindtægter med 2 mio. kr.
l Omkostningsvækst på 13%
l Nedskrivninger på udlån udgør 16 mio. kr. - heraf vedrører 4 mio. kr. Bankpakke 1
l Bankpakke 1 påvirker resultatet negativt med 9 mio. kr.
l Indlån stiger med 20%.
l Udlån stiger med 2%
l Solvensprocent på 15,3
l Stor tilgang af nye kunder
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Ekspansion og bankpakker belaster
resultatet pr. 30. september 2010
Nordfyns Bank har for de 3 første kvartaler af
2010 opnået et resultat før skat på 1,0 mio. kr.
Basisindtjeningen, opgjort som resultat før
kursreguleringer, nedskrivninger på udlån tilgodehavender m.v. og skat, blev på 9,9 mio. kr.
hvilket er i underkanten af de opstillede forventninger.
Resultatet er i høj grad påvirket af større udgifter til Bankpakke 1 i 3. kvartal end forventet,
ekstraordinære omkostninger til øget funding,
ombygninger i filialer og hovedkontor samt
ekspansive tiltag i både bestående samt nye
filialer. Disse tiltag vil på sigt styrke
bankens position.
Indtjening
Netto rente- og gebyrindtægterne har samlet
set udvist et fald på 2,3 mio. kr. hvilket primært kan henføres til en lavere aktivitet på
bl.a. investeringsområdet og leasingaktiviteterne i bankens datterselskab samt til en lavere
rentemarginal.
På omkostningssiden kan stigningen primært
henføres til de overenskomstmæssige forpligtelser og til ombygning i bankens filialer og
hovedkontor, og ikke mindst til etablering af
en ny filial beliggende i Middelfart.
Derudover er der er i 2010 iværksat flere ekspansive tiltag med henblik på at styrke bankens markedsposition i de kommende år. Endelig har alle medarbejdere i banken gennemgået
et omfattende uddannelsesforløb i 2010.
I årets første 3 kvartaler udgør tab og nedskrivninger 15,5 mio. kr. hvoraf 3,8 mio. kr.
kan henføres til Bankpakke 1.

Størrelsen på nedskrivningerne er isoleret set
ikke tilfredsstillende, men henset til konjunkturerne, der fortsat er på et absolut lavpunkt,
anses niveauet som værende acceptabelt.
Bankens datterselskab, Nordfyns Finans A/S,
har i perioden opnået et nettoresultat på 1,4
mio. kr.
Forretningsomfang
Koncernens forretningsomfang viser efter en
periode med relativt store fald, som følge af
en konjunkturbestemt vigende efterspørgsel,
atter positive takter med stigende udlån. En
øget indtjening som følge heraf vil vi dog først
kunne registreres senere.
Stigningen I bankens indlån afspejler til dels
den supplerende funding, banken har hjemtaget som ekstra sikkerhed i forbindelse med
udløb af bankpakke 1.
Flere kunder
Der har i årets første 3 kvartaler af 2010 været
tale om en væsentlig forøgelse af antallet af
nye kunder end de foregående år. Det tilskriver
vi den førnævnte ekspansive strategi.
Egenkapital og likviditet
Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til
bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør ved
udgangen af 3. kvartal 2010 275 mio. kroner
mod 277,4 mio. kroner ved udgangen af 2009.
Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen af 3. kvartal 2010 97,6 mio. kroner, mod
112,5 mio. kr. ved udgangen af 2009. Faldet
skyldes bankens indfrielse af 15 mio. kr. efterstillet kapital primo januar 2010.
(fortsættes)
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Koncernens solvensprocent er beregnet til 15,3
mod 16,9 ved udgangen af 2009. Lovgivningens krav er 8% og det individuelle solvensbehov er 8,6%.
Koncernens egenkapital udgør ved udgangen
af 3. kvartal 2010 181,3 mio. kroner.
Koncernens likviditet er meget tilfredsstillende,
og nøgletallet ”overdækning i forhold til lovkrav om likviditet” er på 313% mod 252% ved
udgangen af 2009.
Forventninger til 2010
Med baggrund i resultatet for årets første 3
kvartaler, justerer vi forventningen til koncernens basisindtjening opgjort som resultat før
kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og
tilgodehavender m.v. og skat til 15 - 20 mio.
kr. for hele året 2010. De oprindelige forventninger var 20 - 25 mio. kr.

Vi forventer fortsat en intensiv konkurrence
på det marked, vi er en del af, og udviklingen
i konjunkturerne har selvsagt også en stor
indflydelse på efterspørgslen efter finansielle
ydelser.
Begivenheder efter 3. kvartal 2010
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelsen af
periodens resultat.
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