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Fynske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2015 

Tilfredsstillende kvartalsresultat med stigende nettorente- og 
gebyrindtægter samt faldende nedskrivninger 

Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 har været præget af fortsat stigende tilgang af nye kunder, stigende 
nettorente- og gebyrindtægter og faldende nedskrivninger. 

Fynske Bank A/S’ delårsrapport for 1. kvartal 2015 viser et koncernresultat på 20,7 mio.kr. før skat mod et 
resultat på 27,8 mio.kr. for samme periode sidste år. Efter skat udgør resultatet 16,3 mio.kr. mod et resultat på 
24,3 mio.kr. for samme periode sidste år. Resultat for perioden i 2014 var præget positivt af enkeltstående 
kursgevinst på 10,2 mio.kr. vedrørende bankens salg af aktier i Nets.   

Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. 

Banken vurderer samtidig, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ved årsskiftet ikke er ændret i 
væsentlig grad, hvorfor de tidligere udmeldte forventninger til basisindtjeningen fastholdes, dvs. indtjeningen før 
nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat, i et niveau på 80-85 mio.kr. Det forventes 
ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte 
sektorers generelle og markedsmæssige udvikling.  

Resultatet i overskrifter: 

• Resultat før skat 20,7 mio.kr. 
• Resultat efter skat 16,3 mio.kr.  
• Basisindtjening på 23,4 mio.kr.  
• Kursreguleringer på 8,9 mio.kr.  
• Nedskrivninger på 7,8 mio.kr. 

 
• Udlån på 2.781 mio.kr. mod 2.760 mio.kr. 31. december 2014 
• Indlån på 4.632 mio.kr. mod 4.596 mio.kr. 31. december 2014 
• Egenkapital på 850 mio.kr. mod 844 mio. kr. 31. december 2014  

 
• Solvens og kernekapital på 17,2 %  
• Likviditetsoverdækning på 318 % 

 
• Væksten i bankens kundebestand fortsætter 
• Fynske Banks nye afdeling i Odense er åbnet 
• Høj aktivitet med låneomlægninger og handel med værdipapirer for kunder 
• Fynske Bank har nu fuldendt konverteringen til fælles IT platform hos BEC 

 

Stærk likviditet og solvens 
Fynske Banks likviditet er fortsat betydelig med en overdækning på 318 % i forhold til lovens krav. Koncernens 
solvens og kernekapital er pr. 30. marts 2015 opgjort til 17,2 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og mod det af 
bestyrelsen fastlagte solvensbehov på 9,5 %.  

Åbning i Odense, sammenlægningsproces og IT konvertering 
Bankens nye afdeling i Odense blev indviet den 27. februar 2015, og er blevet godt modtaget i markedet. 
Samtidig opleves en fortsat god tilgang af nye kunder til banken. 

Kvartalet har ligeledes internt været præget af aktiviteter omkring den sidste store fase af sammenlægningen, 
med den afsluttende konvertering til den nye fælles IT platform hos BEC.  
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For yderligere oplysninger henvises til vedhæftede delårsrapport for 1. kvartal 2015. 
 

Eventuelle spørgsmål til delårsrapporten, kan rettes til  
 
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 61 68 05 01 
Bankdirektør Arne Jakobsen, tlf. 40 61 14 14 
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