
Periodemeddelelse 
1. - 3. kvartal 2015



Netto renteindtægter 
 
Netto gebyrer og provisionsindtægter og andre driftsindtægter 
 
Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter 
 
Omkostninger, afskrivninger på materielle aktiver m.v. 

Basisindtjening 
 
Kursreguleringer 
 
Nedskrivninger på udlån 
 
Resultat før skat 
 
Beregnet skat 

Resultat efter skat

 
 

Indlån

Udlån

1. - 3. kvartal 2015 
(1.000 kr.)

1. - 3. kvartal 2014 
(1.000 kr.)

HOVEDTAL 

Tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank efter 3. kvartal 2015 
l Resultat før skat udgør 29,9 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger til 123,1 mio. kr.

l Basisindtjeningen udgør 35,5 mio. kr. 
 
l Omkostningerne til personale og administration følger budgetterne og stiger til 82,4 mio. kr. 

l Positive kursreguleringer på 2,5 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 8,1 mio. kr.

l Udlån stiger 2,8% til 1.484 mio. kr. i årets første 3 kvartaler

l Indlån stiger 4,4% til 2.132 mio. kr. i årets første 3 kvartaler  
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Tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank efter 3. kvartal 2015 
l Resultat før skat udgør 29,9 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger til 123,1 mio. kr.

l Basisindtjeningen udgør 35,5 mio. kr. 
 
l Omkostningerne til personale og administration følger budgetterne og stiger til 82,4 mio. kr. 

l Positive kursreguleringer på 2,5 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 8,1 mio. kr.

l Udlån stiger 2,8% til 1.484 mio. kr. i årets første 3 kvartaler

l Indlån stiger 4,4% til 2.132 mio. kr. i årets første 3 kvartaler  
  
 

Tilfredsstillende resultat 
 

Nordfyns Bank koncernen har i årets første 3 
kvartaler opnået et resultat før skat på 29,9 mio. 
kr.  mod 27,8 mio. kr. i den tilsvarende periode af 
2014.  
  
Perioden har været præget af fokus på koncernens 
indtjeningskraft samt af stigende omkostninger, der 
dels kan henføres til en ekspansiv strategi samt 
tilførsel af ressourcer til administrationen. Begge 
områder følger de lagte budgetter, og munder ud i 
en basisindtjening på 35,5 mio. kr. hvilket er i tråd 
med den udmeldte forventning på 45-55 mio. kr. for 
hele 2015. 
 
Styrket indtjeningskraft 
 

Koncernen fortsætter den sunde udvikling i indtje-
ningskraften, hvor især netto gebyr og provisions-
indtægter samt andre driftsindtægter udvikler sig 
meget positivt og stiger med 16,8% til 51,6 mio. kr.  
  
Kundetilgangen er fortsat på et tilfredsstillende  
niveau. Det gælder ikke alene i bankens nyåbnede 
filial men derimod i alle filialerne. Vores indtryk 
af udviklingen læner sig meget godt op af den 
seneste analyse af kundetilfredsheden i de danske 
pengeinstitutter, der peger på at tilgængelighed er 
et væsentligt parameter, når der skal vælges finan-
siel samarbejdspartner. 
  
Basisindtjeningen som forventet  
 

Basisindtjeningen udgør 35,5 mio. kr. hvilket er helt 
i tråd med de udmeldte forventninger om en samlet 
basisindtjening på 45-55 mio. kr. for hele 2015. 

Rentemarginalen udviser en indsnævring. Sam-
menholdt med den atypiske rentesituation i Dan-
mark har det betydet, at netto renteindtægterne 
udviser et fald på 4,9 mio. kr. 

Udgifter til personale og administration er øget 
med 4,7% svarende til 3,7 mio. kr. Det er som 
tidligere nævnt i overensstemmelse med de lagte 
budgetter og den valgte strategi. 
   
Periodens nedskrivninger på udlån m.v. udgør 8,1  
mio. kr. mod 18,2 mio. kr. i den tilsvarende periode 
af 2014, hvilket svarer til et fald på 55,5%. Niveau-
et anses som værende acceptabelt.  

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har 
opnået et nettoresultat på 5,3 mio. kr. mod 5,6 mio. 
kr. for den tilsvarende periode af 2014.

Egenkapital og likviditet 
Koncernens kapitalgrundlag, opgjort i henhold til 
gældende kapitaldækningsregler (CRD IV og CRR) 
udgør ved udgangen af 3. kvartal 2015 302,0 mio. 
kr. mod 311,9 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Koncernens efterstillede kapitalindskud udgør ved 
udgangen af 3. kvartal 2015 69,4 mio. kr., mod 
69,2 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Koncernens kapitalprocent er beregnet til 14,6 
mod 15,5 ved udgangen af 2014. Det individuelle 
solvensbehov er opgjort til 9,1%

Koncernens egenkapital udgør ved udgangen af 3.
kvartal 2015 306,1 mio. kr.

Koncernens likviditet er tilfredsstillende. Ved op-
gørelse af likviditeten i henhold til lov om finansiel 
virksomhed § 152, har koncernen en overdækning 
i forhold til lovkravet på 242,1%. 

Pr. 1. oktober 2015 indføres det nye likviditetskrav 
LCR, som indfases frem mod 2018. Koncernen 
overholder endvidere dette likviditetskrav fuldt ud.

Forventninger til 2015
Koncernen fastholder de tidligere udmeldte for-
ventninger til koncernens basisindtjening opgjort 
som resultat før kursreguleringer, nedskrivninger 
på udlån og tilgodehavender m.v. og skat til 45-55 
mio. kr. for hele året 2015.
 
Begivenheder efter 3. kvartal 2015
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der
er af betydning for bedømmelsen af periodens 
resultat.
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Nordfyns Bank Koncernen

Resultatopgørelse for perioden

Beløb i 1.000 kr.
30.09.2015 30.09.2014 Hele 2014

Renteindtægter 85.681 93.484 123.409
Renteudgif ter 14.160 17.014 22.451
Netto renteindtægter 71.521 76.470 100.958

Udby tte af  aktier mv . 3.114 1.627 1.634
Geby rer og prov isionsindtægter 45.921 40.728 54.919
Af giv ne geby rer og prov isionsudgif ter 6.281 1.579 2.491
Netto rente- og gebyrindtægter 114.275 117.246 155.020

Kursreguleringer 2.509 9.078 9.942
Andre drif tsindtægter 8.831 3.402 4.832
Udgif ter til personale og administration 82.449 78.718 108.067
Af - og nedskriv ninger på immaterielle 
og materielle aktiv er 2.093 1.861 2.560
Andre drif tsudgif ter 3.084 3.113 4.179
Nedskriv ninger på udlån og tilgodehav ender mv . 8.099 18.195 20.984
Resultat af  kapitalandele i associerede 
og tilkny ttede v irksomheder 0 0 -2
Resultat før skat 29.890 27.839 34.002

Skat af  periodens resultat 6.440 5.874 6.503
Periodens resultat efter skat 23.450 21.965 27.499
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Nordfyns Bank Koncernen

Balance pr. ultimo perioden

Beløb i 1.000 kr.
30.09.2015 30.09.2014 Hele 2014

AKTIVER
Kassebeholdning og anf ordringstilgode-
hav ender hos centralbanker 317.790 256.271 270.739
Tilgodehav ender hos kreditinstitutter
og centralbanker 198.019 302.359 314.084
Udlån og andre tilgodehav ender til 
amortiseret kostpris 1.484.185 1.475.596 1.444.410
Obligationer til dagsv ærdi 475.126 294.151 324.722
Aktier mv . 88.933 84.494 85.778
Kapitalandele i associerede v irksomheder 296 298 296
Immaterielle aktiv er 310 231 310
Domicilejendomme 29.990 30.654 30.306
Øv rige materielle aktiv er 6.348 5.313 5.015
Aktuelle skatteaktiv er 3.707 2.224 4.868
Aktiv er i midlertidig besiddelse 0 918 800
Andre aktiv er 17.337 20.881 14.816
Periodeaf grænsningsposter 2.778 2.226 2.192
Aktiver i alt 2.624.819 2.475.616 2.498.336
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Nordfyns Bank Koncernen

Balance pr. ultimo perioden

Beløb i 1.000 kr.
30.09.2015 30.09.2014 Hele 2014

PASSIVER
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 60.080 50.579 50.751
Indlån og anden gæld 2.131.604 2.007.940 2.040.876
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 848 0
Andre passiv er 34.308 41.858 29.210
Periodeaf grænsningsposter 531 666 521
Gæld i alt 2.226.523 2.101.891 2.121.358

Hensatte forpligtelser  
Hensættelser til pensioner og lignende
f orpligtelser 6.318 5.288 6.318
Hensættelser til udskudt skat 8.607 10.883 8.608
Hensættelser til tab på garantier 7.897 5.406 5.290
Hensatte forpligtelser i alt 22.822 21.577 20.216

Efterstillede kapitalindskud 69.375 69.119 69.184

Egenkapital  
Aktiekapital 33.000 33.000 33.000
Andre reserv er 0 0 0
Ov erf ørt ov erskud 273.099 250.029 249.628
Foreslået udby tte f or regnskabsåret 0 0 4.950
Egenkapital i alt 306.099 283.029 287.578

Passiver i alt 2.624.819 2.475.616 2.498.336



Finanstilsynets Tilsynsdiamant pr. 30. september 2015 
(opgjort på bankniveau)

 
Område

 
Nordfyns Banks

værdier

 
Finanstilsynets 
grænseværdier

 
Grænseværdierne 

overholdes 

 
Sum af store engagementer 

 
19,6%

 
Max. 125%

 
Årlig udlånsvækst 

 
-0,1%

 
Max. 20%  

 
Ejendomseksponering 

 
6,4%

 
Max. 25%

 
Funding ratio 

 
0,61

 
Max. 1,00

 
Likviditetsoverdækning 

 
252,9%

 
Min. 50%

a
a
a
a
a
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