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HOVEDTAL 

Meget tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank efter 3. kvartal 2016 
l Resultat før skat udgør 37,6 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger til 124,9 mio. kr.

l Basisindtjeningen udgør 33,7 mio. kr. 
 
l Omkostningerne til personale og administration stiger til 88,9 mio. kr. 

l Positive kursreguleringer på 10,5 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 6,6 mio. kr.

l Udlån stiger 10,6% til 1.673 mio. kr. i årets første 3 kvartaler

l Indlån stiger 1,8% til 2.197 mio. kr. i årets første 3 kvartaler 
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Meget tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank efter 3. kvartal 2016 
l Resultat før skat udgør 37,6 mio. kr. 
 
l Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger til 124,9 mio. kr.

l Basisindtjeningen udgør 33,7 mio. kr. 
 
l Omkostningerne til personale og administration stiger til 88,9 mio. kr. 

l Positive kursreguleringer på 10,5 mio. kr.

l Nedskrivninger på udlån udgør 6,6 mio. kr.

l Udlån stiger 10,6% til 1.673 mio. kr. i årets første 3 kvartaler

l Indlån stiger 1,8% til 2.197 mio. kr. i årets første 3 kvartaler 

Meget tilfredsstillende resultat 
Nordfyns Bank koncernen har i årets første 3 kvartaler 
opnået et resultat før skat på 37,6 mio. kr.  mod 29,9 
mio. kr. i den tilsvarende periode af 2015.  
  
Perioden har været præget af fokus på koncernens for-
retningsudvikling på områderne udlån og driftsindtægter 
generelt. Begge områder udvikler sig positivt. Basisind-
tjeningen for årets første 3 kvartaler udgør 33,7 mio. kr., 
hvilket er i den øvre del af den udmeldte forventning om 
en basisindtjening på  35-45 mio. kr. for hele 2016. 
 
På trods af, at den tilsvarende periode af 2015 var 
præget af indtjeningsfremgang med udgangspunkt i en 
ekstraordinær stor konverteringsaktivitet på boligområ-
det, har netto gebyrer og provisionsindtægter og andre 
driftsindtægter udviklet sig bedre end ventet. 
  
Baggrunden er dels et fortsat højt niveau for kundetil-
gang og dels en større aktivitet med koncernens nuvæ-
rende kunder. 
  
Rentemarginalen udviser en indsnævring. Samtidig 
fastholdes den atypiske rentesituation i Danmark med 
negative renter. Stigningen i koncernens udlån har dog 
medført, at nettorenteindtægterne stiger med 2,3 mio. kr. 
i forhold til samme periode af 2015.

Udgifter til personale og administration stiger med 7,9% 
svarende til 6,5 mio. kr. Stigningen er en konsekvens af 
et øget aktivitetsniveau og afspejler den valgte ekspan-
sive strategi. 
   
Periodens nedskrivninger på udlån m.v. udgør 6,6  mio. 
kr. mod 8,1 mio. kr. i den tilsvarende periode af 2015. 

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har opnået et 
tilfredsstillende nettoresultat på 4,3 mio. kr.
 
Egenkapital 
Koncernens kapitalgrundlag udgør ved udgangen af 
3. kvartal 2016 322,9 mio. kr. mod 302,0 mio. kr. ved 
udgangen af 3. kvartal 2015

Bankens efterstillede kapitalindskud udgør ved ud-
gangen af 3. kvartal 2016 69,6 mio. kr. Lånekapitalen 
opfylder kravene i CRD IV.

Koncernens kapitalprocent er beregnet til 14,6 mod 16,3 
ved udgangen af 2015. Det individuelle solvensbehov er 
på 8,7%. 
 
Koncernens egenkapital udgør 337,5 mio. kr. mod     
312,4 mio. kr. ved udgangen af 2015.  
 
Likviditet
I henhold til lov om finansiel virksomhed § 152 skal et 
pengeinstitut have en forsvarlig likviditet, som mindst 
skal udgøre 10% af de samlede gælds- og garantiforplig-
telser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan med-

regnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget. Koncernen 
har en overdækning i forhold til lovkravet på 191,9%, 
mod 234,0% ultimo 2015.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) stiller krav til likvidi-
tetsbufferens størrelse og sammensætning i forhold til 
et stressscenarie på 30-dages sigt. LCR skal udgøre 
mindst 100%, når kravet er fuldt ud indfaset i år 2018. 
Koncernen har pr. 30. september 2016 opgjort LCR til 
900%.

Koncernen har et komfortabelt indlånsoverskud. Indlå-
nene vurderes som ret stabile, idet det primært kommer 
fra bankens faste kunder.  Ledelsen vurderer, at koncer-
nen har et stærkt likviditetsberedskab. 
  
Forventninger til 2016
Koncernen fastholder de tidligere udmeldte forventninger 
til hele året 2016 om et basisresultat, opgjort som resul-
tat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat 
i niveauet 35-45 mio. kr. 
 
Begivenheder efter 3. kvartal 2016
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der
er af betydning for bedømmelsen af periodens resultat. 
  
Tilsynsdiamanten
Finanstilsynet har som led i deres overvågning af den 
finansielle sektor ud fra en risikobaseret tilgang opstil-
let fem pejlemærker i den såkaldte tilsynsdiamant med 
angivne grænseværdier, som pengeinstituttet som ud-
gangspunkt bør ligge inden for. Pr. 30. september 2016 
ligger Nordfyns Bank komfortabelt inden for samtlige 
grænseværdier til tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af 
nedenstående tabel:
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Pejlemærke

 
Finanstilsynets 
grænseværdier

Nordfyns Banks 
værdier

 
Summen af store 
eksponeringer 

 
< 125% af 

kapitalgrundlag
18,5%

 
Udlånsvækst 

 
< 20%

 
12,2%

 
Ejendomseksponering 

 
< 25% af 

udlån og garantier

 
8,1%

 
Stabil funding 

 
Udlån/ arbejdende 
kapital fratrukket 

obligationer med en 
restløbetid under 1 

år < 1,0

0,65

 
Likviditetsoverdækning 

 
> 50%

 
203%

a

a

a

a

a
Skematisk fremstilling af Nordfyns Banks tilsynsdiamant pr. 30.09.2016
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN

Beløb i 1.000 kr.
1. - 3. kvartal 2016 1. - 3. kvartal 2015 Hele 2015

Renteindtægter 85.072 85.681 114.501
Renteudgifter 11.247 14.160 18.592

Netto renteindtægter 73.825 71.521 95.909

Udbytte af aktier mv. 2.734 3.114 3.123
Gebyrer og provisionsindtægter 46.593 45.921 62.052
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 4.251 6.281 7.484

Netto rente- og gebyrindtægter 118.901 114.275 153.600

Kursreguleringer 10.545 2.509 4.653
Andre driftsindtægter 5.973 8.831 10.518
Udgifter til personale og administration 88.925 82.449 112.149
Af- og nedskrivninger på immaterielle 
og materielle aktiver 2.257 2.093 3.536
Andre driftsudgifter 15 3.084 4.227
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 6.638 8.099 11.836

Resultat før skat 37.584 29.890 37.023

Skat af periodens resultat 7.574 6.440 7.342

Periodens resultat efter skat 30.010 23.450 29.681



NORDFYNS BANK KONCERNEN 
Periodemeddelelse 1. - 3. kvartal 2016 

Balance pr. ultimo perioden - aktiver

5

BALANCE PR. ULTIMO PERIODEN

Beløb i 1.000 kr.
30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015

AKTIVER
Kassebeholdning og anfordringstilgode-
havender hos centralbanker 68.154 317.790 270.331
Tilgodehavender hos kreditinstitutter
og centralbanker 274.215 198.019 197.802
Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris 1.673.399 1.484.185 1.513.484
Obligationer til dagsværdi 549.617 475.126 515.075
Aktier mv. 96.152 88.933 88.584
Kapitalandele i associerede virksomheder 296 296 296
Immaterielle aktiver 444 310 580
Domicilejendomme 29.139 29.990 29.875
Øvrige materielle aktiver 6.265 6.348 6.543
Aktuelle skatteaktiver 0 3.707 4.971
Andre aktiver 19.241 17.337 17.046
Periodeafgrænsningsposter 2.775 2.778 2.580

Aktiver i alt 2.719.697 2.624.819 2.647.167
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BALANCE PR. ULTIMO PERIODEN

Beløb i 1.000 kr.
30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015

PASSIVER
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 51.199 60.080 57.379
Indlån og anden gæld 2.197.077 2.131.604 2.158.324
Aktuelle skatteforpligtelser 711 0 0
Andre passiver 39.896 34.308 26.169
Periodeafgrænsningsposter 448 531 400
Gæld i alt 2.289.331 2.226.523 2.242.272

Hensatte forpligtelser  
Hensættelser til pensioner og lignende
forpligtelser 5.984 6.318 5.984
Hensættelser til udskudt skat 10.044 8.607 10.044
Hensættelser til tab på garantier 7.192 7.897 6.994
Hensatte forpligtelser i alt 23.220 22.822 23.022

Efterstillede kapitalindskud 69.631 69.375 69.439

Egenkapital  
Aktiekapital 33.000 33.000 33.000
Overført overskud 304.515 273.099 274.484
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 4.950
Egenkapital i alt 337.515 306.099 312.434

Passiver i alt 2.719.697 2.624.819 2.647.167
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FINANSKALENDER 2016 

23. februar - Årsrapport 2015
16. marts  - Generalforsamling
28. april  - Periodemeddelelse 1. kvartal 2016
25. august - Halvårsrapport 2016
27. oktober - Periodemeddelelse 1.-3. kvartal 2016
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