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Tilfredsstillende delårsresultat, øget basisindtjening med opjustering og vækst i 
kundebestanden. Resultatet er baseret på en flot tilgang af nye kunder, vækst i udlånet 
i 3. kvartal, mange omlægninger af realkreditlån samt handel med værdipapirer for 
kunder. 

Fynske Bank koncernens delårsrapport for de første 9 måneder i 2015 viser en basisindtjening på 72,9 
mio.kr., der er øget med 6,4 mio.kr. i forhold til samme periode i 2014.  

Resultatet før skat udgør 35,3 mio.kr. mod 53,8 mio.kr. i samme periode i 2014. Efter skat udgør resultatet 
29,6 mio.kr. mod 46,1 mio.kr. i 2014. Resultatet forrenter egenkapitalen med henholdsvis 5,5 % p.a. før 
skat og 4,6 % p.a. efter skat. 

Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, især med baggrund i den øgede basisindtjening og de 
betydelige ressourcer allokeret til IT konverteringen i foråret. Nedskrivningerne er øget i 3. kvartal 2015, 
hvor især landbrugets indtjeningskrise forventes at påvirke erhvervets værdiansættelser.  

Resultatet i overskrifter: 

• Basisindtjening på 72,9 mio.kr. mod 66,5 mio.kr. for samme periode i 2014 
• Resultat før skat på 35,3 mio.kr. mod 53,8 mio.kr. for samme periode i 2014 
• Resultat efter skat på 29,6 mio.kr. mod 46,1 mio.kr. for samme periode i 2014 
• Kursregulering på 5,4 mio.kr. mod 28,4 mio.kr. for samme periode i 2014  
• Nedskrivninger på 37,4 mio.kr. mod 34,3 mio.kr. for samme periode i 2014 

 
• Udlån på 2,9 mia.kr., der er øget 4,8 pct. i forhold til 31. december 2014 
• Indlån på 4,6 mia.kr., der er øget med 0,4 pct. i forhold til 31. december 2014 
• Egenkapital på 860 mio.kr. mod 844 mio.kr. pr. 31. december 2014 

 
• Solvens og kernekapital på 18,6 pct. 
• Likviditetsoverdækning på 309 pct. 

 
• Basisindtjeningen er stigende 
• Banken oplever fortsat tilgang af nye kunder og vækst i både udlån og indlån. 
• Fortsat solid kernekapital på 18,6 pct., der udelukkende består af egenkapital 

 
Stærk likviditet og komfortabel solvens 
Fynske Banks likviditet er betydelig med en overdækning på 309 % i forhold til lovens krav og opfylder også 
allerede fuldt ud de nye LCR krav, der indfases frem mod 2019. Koncernens solvens, der er baseret på ren 
kernekapital, er pr. 30. september 2015 opgjort til 18,6 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og mod det 
fastlagte solvensbehov på 9,5 %.  

Åbning i Odense, sammenlægningsproces og IT konvertering 
Bankens nye afdeling i Odense, der blev åbnet primo året som et led i bankens vækststrategi, oplever stor 
aktivitet med god tilgang af kunder og forretninger. Endvidere mærker banken generelt stor efterspørgsel på 
formueområdet og en tiltagende udlånsefterspørgsel, ikke mindst fra nye kunder i banken. 

Bankens interne sammenlægning og IT konvertering til BEC’s platform er tilendebragt og veloverstået i 1. 
halvår 2015, og der opleves nu en stigende systemeffektivitet i takt med de interne brugererfaringer og den 
løbende vidensdeling.  

For yderligere oplysninger henvises til vedhæftede delårsrapport for 1.-3. kvartal 2015. 

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:  
Administrerende direktør Petter Blondeau, tlf. 61 68 05 01 eller mail peb@fynskebank.dk 


