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Periodemeddelelse 1. - 3. kvt. 2011
Hovedtal
l Resultat før skat udgør 8,5 mio. kr.
l Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 18,0% til 90,7 mio. kr.
l Basisindtjeningen fordobles i forhold til 2010 og udgør udgør 20,2 mio. kr. *
l Omkostningerne reduceret med 2,3%
l Negative kursreguleringer på 1,9 mio. kr.
l Nedskrivninger på udlån udgør 9,8 mio. kr.
l Omkostning til indskydergarantifonden ifm. konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank
udgør 5,1 mio. kr.
l Udlån stiger 13,2% til 1,4 mia. kr.
l Indlån uforandret på 1,7 mia. kr.
* Basisindtjeningen er negativt påvirket af konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank med 5,1 mio. kr.
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HOVEDTAL

Omkostninger og afskrivninger på materielle aktiver
Omkostning til Indskydergarantifonden*

Resultat før skat
Beregnet skat
Resultat efter skat

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

204

* 2011 er incl. omkostninger på 5,1 mio. kr. til konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank.
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Indlån

1.740.856

1.765.464

99

Udlån

1.372.413

1.211.932

113
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Hovedpunkter
Meget tilfredsstillende resultat

Egenkapital og likviditet

Nordfyns Bank koncernen har i årets første 3 kvartaler opnået et resultat før skat på 8,5 mio. kr. mod
0,9 mio. kr. i den tilsvarende periode af 2010.

Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til
bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør ved udgangen af 3. kvartal 2011 260,1 mio. kr. mod 260,2
mio. kr. ved udgangen af 2010.

Resultatet afspejler et højt aktivitetsniveau i koncernens forretningsenheder samt fokus på stram
omkostningsstyring.

Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen
af 3. kvartal 2011 97,6 mio. kr.

Basisindtjeningen udgør 20,2, mio. kr. hvilket er
en fordobling i forhold til den tilsvarende periode
af 2010. Udviklingen i basisindtjeningen er meget
tilfredsstillende, og pænt over det budgetterede
niveau, ikke mindst under hensyntagen til de ekstraordinære betalinger på 5,1 mio. kr. til Indskydergarantifonden.

Koncernens solvensprocent er beregnet til 14,4
mod 14,4 ved udgangen af 2010. Lovgivningens
krav er 8%, og det individuelle solvensbehov er
opgjort til 9,2%. Koncernens kernekapitalprocent
udgør 12,2 mod 12,3 ved udgangen af 2010.
Koncernens egenkapital udgør ved udgangen af 3.
kvartal 2011 191,4 mio. kr.

Omkostningerne er reduceret med 2,3% sammenlignet med den tilsvarende periode af 2010. Der er
i koncernen fokus på en meget stram omkostningsstyring, hvilket også vil afspejle sig fremadrettet.

Koncernens likviditet er meget tilfredsstillende, og
nøgletallet ”overdækning i forhold til lovkrav om
likviditet” er på 207% mod 281% ved udgangen af
2010.

Periodens nedskrivninger på udlån m.v. udgør 9,8
mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i den tilsvarende periode
af 2010. Nedskrivningerne udviser et fald på 37%
og er fortsat på et forholdsvist højt niveau, hvilket
kan henføres til de konjunkturmæssige udfordringer, vores samfundet står i.

Forventninger til 2011

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har
opnået et nettoresultat på 3,2 mio. kr. mod 1,4 mio.
kr. for den tilsvarende periode af 2010.

Begivenheder efter 3. kvartal 2011

A

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

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

Finanstilsynets Diamant
(opgjort på bankniveau)

E

B

A : Sum af store engagementer
Grænse = 125% / Nordfyns Bank = 0%
B : Årlig udlånsvækst
Grænse = 20% / Nordfyns Bank = 12,9%
C : Ejendomseksponering
Grænse = 25% / Nordfyns Bank = 6,8%
D : Funding ratio
Grænse = 1,0 / Nordfyns Bank = 0,66

D

C

E : Likviditetsoverdækning
Minimum = 50% / Nordfyns Bank = 211%
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Resultatopgørelse
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Balance - aktiver
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Balance - passiver
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