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Nettorenter
Stabilt niveau gennem 

10 kvartaler

Høj kundetilfredshed
1. plads i Nordjylland

Egenkapital
Forrentes med 20 procent 

før skat - når der korrigeres for 
goodwill mm.

Basisindtjening
Stiger med 44 procent 
til 138 millioner kroner

Nedskrivninger
Falder med 54 procent

Resultat før skat 
Stiger med 55 procent 
til 116 millioner kroner

Udlån
Udlånsvækst på 7 procent til 

11,7 milliarder kroner

Kapitalprocent
Robust kapitalprocent på 15,6

16,0 efter indregning af 
kvartalets resultat

Forretningsomfang
Stiger med 6 procent til 

46,3 milliarder kroner

Overblik 1. kvartal 2018  
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Finansielt overblik    
Basisindtjening i sammendrag  

(proforma opgjort - mio. kr.) 

1.kvt. 

2018 

1.kvt. 

2017 

Udv. i 

% 

1.kvt. 

2018 

4.kvt. 

2017 

3.kvt. 

2017 

2.kvt. 

2017 

1.kvt. 

2017 

2017 

Renteindtægter 130 129 1 130 132 131 132 129 524 

Renteudgifter 9 9 0 9 9 9 10 9 37 

Netto renteindtægter 121 120 1 121 123 122 122 120 487 

Gebyrer og provisionsindtægter, netto 93 95 -2 93 83 84 94 95 356 

Andre driftsindtægter mv.  60 16 - 60 15 16 15 16 62 

Basisindtægter 274 231 19 274 221 222 231 231 905 

Lønninger mv. 75 76 -1 75 73 81 74 76 304 

Driftsomkostninger  54 52 4 54 53 47 46 52 198 

Af- og nedskrivninger 7 7 0 7 8 7 7 7 29 

Basisomkostninger 136 135 1 136 134 135 127 135 531 

Basisindtjening  138 96 44 138 87 87 104 96 374 

Udgifter til Afviklingsformuen mv. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Nedskrivninger på udlån mv.** 13 28 -54 13 -2 16 18 28 60 

Beholdningsresultat -5 7 - -5 -3 2 10 7 16 

Omkostninger som følge af købstilbud  4 0 - 4 0 0 0 0 0 

Proforma resultat før skat 116 75 55 116 86 73 95 75 329 

Proforma reguleringer 1 1 0 1 4 4 1 1 10 

Resultat før skat efter overtagelsesmetoden 117 76 54 117 90 77 96 76 339 

          

Udvalgte balanceposter  

(mio. kr.) 

1.kvt. 

2018 

1.kvt. 

2017 

Udv. i 

% 

1.kvt. 

2018 

4.kvt. 

2017 

3.kvt. 

2017 

2.kvt. 

2017 

1.kvt. 

2017 

2017 

Aktiver i alt 20.345 19.225 6 20.345 20.527 20.390 20.104 19.225 20.527 

Udlån 11.722 10.907 7 11.722 11.822 11.519 11.304 10.907 11.822 

Garantier 4.745 4.111 15 4.745 4.675 4.493 4.489 4.111 4.675 

Indlån  12.945 12.374 5 12.945 12.944 12.996 12.880 12.374 12.944 

Puljeindlån  3.851 3.222 20 3.851 3.799 3.557 3.446 3.222 3.799 

Indlån inkl. puljer 16.796 15.596 8 16.796 16.743 16.553 16.326 15.596 16.743 

Egenkapital 2.860 2.746 4 2.860 2.952 2.881 2.819 2.746 2.952 

Depotværdier 13.064 13.045 0 13.064 13.325 13.479 13.093 13.045 13.325 
Forretningsomfang (udlån, garantier, indlån, 

puljeindlån og depotværdier) 46.327 43.659 6 46.327 46.565 46.044 45.212 43.659 46.565 

          

Udvalgte nøgletal  

(Indtjeningsnøgletal samt nedskrivnings-

procent proforma opgjort) 

1.kvt. 

2018 

1.kvt. 

2017 

 1.kvt. 

2018 

4.kvt. 

2017 

3.kvt. 

2017 

2.kvt. 

2017 

1.kvt. 

2017 

2017 

Kapitalgrundlag          

Egentlig kernekapitalprocent *) 13,7 14,4  13,7 14,8 14,3 14,6 14,4 14,8 

Kapitalprocent *) 15,6 16,4  15,6 16,7 16,3 16,5 16,4 16,7 

Indtjening          
Egenkapitalforrentning før skat af primo 

egenkapital 16,3 10,9  16,3 11,9 11,8 12,3 10,9 11,9 
Egenkapitalforrentning før skat (korrigeret 

for goodwill og kunderelationer) 20,2 14,0  20,2 15,2 15,0 15,7 14,0 15,2 

Basisomkostninger i % af basisindtægter 49,6 58,4  49,6 60,7 60,8 55,0 58,4 58,7 

Kreditrisiko          

Udlånsvækst pro anno 7,5 3,5  7,5 9,2 9,7 7,4 3,5 9,2 

Nedskrivningsprocent pro anno 0,3 0,7  0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 

Likviditet          

Liquity Coverage Ratio (LCR) 272 268  272 257 241 384 268 257 

Nordjyske Bank-aktien          

Børskurs ultimo 166,0 115,0  166,0 120,00 121,5 115,0 115,0 120,0 

Indre værdi pr. aktie 155,9 149,7  155,9 160,9 157,0 153,6 149,7 160,9 

Børskurs/indre værdi 1,07 0,77  1,07 0,75 0,77 0,75 0,77 0,75 

          
*) Ved aflæggelse af kvartalsrapporter for 1. kvartal og 3. kvartal indregnes periodens resultat ikke ved beregning af egentlig kernekapital og   
   kapitalprocent   
**) Nedskrivninger i 1. kvartal 2018 er beregnet efter de nye IFRS9-nedskrivningsregler. Der er ikke foretaget ændring af sammenligningstal for 
tidligere år. 
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Resumé  
   

Tilfredsstillende resultat før skat 

Nordjyske Bank har opnået et tilfredsstillende resultat før skat 

på 116 millioner kroner i 1. kvartal 2018, hvilket er en markant 

resultatforbedring i forhold til 1. kvartal 2017, hvor resultat før 

skat udgjorde 75 millioner kroner. 

 

Det forbedrede resultat før skat forrenter egenkapitalen primo 

2018 med 16,3 procent pro anno, hvilket overstiger det 

strategiske mål om en egenkapitalforrentning på 9-11 procent 

pro anno i strategiperioden 2016-2018. 

 

Korrigeres der for goodwill og kunderelationer forrentes 

egenkapitalen primo med 20,2 procent før skat. 

 

Basisindtjening på 138 millioner kroner 

Basisindtjeningen udgjorde 138 millioner kroner, hvilket er en 

stigning på 44 procent i forhold til 1. kvartal 2017. 

 

Basisindtægterne stiger med 19 procent, hvilket primært kan 

henføres til en stigning i andre driftsindtægter på 44 millioner 

kroner samt en stigning i netto renteindtægter på 1 million 

kroner. Stigningen i andre driftsindtægter er væsentligt påvirket 

af en ekstraordinær kursregulering af aktier i BI Holding på 41 

millioner kroner.  

 

Netto renteindtægter blev på 121 millioner kroner og er 

gennem 10 kvartaler fastholdt på et stabilt niveau, hvilket er 

positivt set i lyset af stigende konkurrence og faldende 

rentemarginal. De stabile nettorenteindtægter skal ses i lyset 

af en tilfredsstillende udlånsvækst på 7,5 procent i forhold til 1. 

kvartal 2017. 

 

Netto gebyrindtægter udgør 93 millioner kroner i 1. kvartal 

2018, hvilket er et fald på 2 millioner kroner i forhold til samme 

periode sidste år. Netto gebyrindtægter er påvirket af et fald i 

indtjeningen fra formuepleje som følge af de nye MiFID II-regler 

samt stigende indtjening i forbindelse med lånesags-

behandling. 

 

Basisomkostningerne stiger 1 million kroner svarende til en 

stigning på 1 procent. Stigningen kan primært henføres til 

stigende IT-omkostninger. 

 

Periodens resultat før skat er påvirket af udgifter som følge af 

købstilbud fra Jyske Bank på 4 millioner kroner. 

 

Faldende nedskrivninger  

Nedskrivninger er reduceret væsentligt i forhold til 1. kvartal 

2017.  

 

Nedskrivninger udgør 13 millioner kroner svarende til et fald på 

54 procent. Faldet kan henføres til en generel forbedring af 

kreditboniteten hos bankens kunder. Nedskrivninger er 

væsentligt påvirket af den årlige bygningsafskrivning på 

erhvervslandbrug, der foretages i 1. kvartal. 

 Ledelsen vurderer, at basisindtjeningen på 138 millioner kroner 

samt det markant forbedrede resultat før skat er tilfreds-

stillende.  

 

Fortsat positiv udvikling i forretningsomfang 

Banken har i forhold til 1. kvartal 2017 oplevet en stigning i 

forretningsomfanget, herunder en tilfredsstillende stigning i 

udlånet. 

  

Udlån er steget 815 millioner kroner til 11,7 milliarder kroner, 

svarende til en stigning på 7,5 procent, hvilket er højere end 

det strategiske mål på 2-4 procent for perioden 2016-2018. 

 

Det er desuden positivt at konstatere, at kundernes 

investeringsmidler - depotværdier og puljeindlån - samlet stiger 

648 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 2017. 

 

Forventninger til resultat i 2018 

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 1. kvartal 

den 18. april 2018 opjusterede Nordjyske Bank forventninger-

ne til basisindtjeningen til intervallet 400-450 millioner kroner. 

Denne forventning fastholdes. Tidligere forventedes et interval 

på 385-435 millioner kroner, som blev offentliggjort i 

forbindelse med opjusteringen den 21. marts 2018 som følge 

af opskrivningen af værdien af Nordjyske Banks ejerandelen i 

BI Holding A/S. 

 

Banken forventer nedskrivninger på udlån og garantier - 

proforma opgjort - på 50-75 millioner kroner, hvilket er 

forbundet med usikkerhed relateret til landbrugets økonomiske 

udvikling. 

 

Herudover er bankens resultat før skat påvirket af beholdnings-

resultatet, hvilket primært kan relateres til kursudviklingen på 

obligationer.  

 

Årets resultat før skat forventes påvirket af omkostninger som 

følge af købstilbud fra Jyske Bank mm. i niveauet 20 millioner 

kroner. 

 

Anvendte opgørelsesmetoder 

Rapportering i denne beretning sker ud fra proforma opgørelse 

samt alternative resultatmål med henblik på at øge informa-

tionsværdien. Begge dele er forklaret yderligere på side 17.  

 

 

 

 

 

 
Stigning i resultat før skat på  

55 procent  
til 116 millioner kroner 

 

 

 

http://www.nordjyskebank.dk/ombanken/csr
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Væsentlige begivenheder i 1. kvartal 2018 
   

Jyske Bank har givet købstilbud på Nordjyske Bank 

Den 13. marts 2018 offentliggjorde Jyske Bank en meddelelse 

om fremsættelse af købstilbud på alle aktier i Nordjyske Bank 

og tilbød et kontant vederlag på 170 kroner pr. aktie a nominelt 

10 kr. Meddelelsen blev offentliggjort, uden at Jyske Bank 

inden var i kontakt med bestyrelsen i Nordjyske Bank 

vedrørende fremsættelsen af købstilbuddet.  

 

Efterfølgende har Jyske Bank den 5. april 2018 forhøjet sit 

tilbud og tilbyder et kontant vederlag på 190 kroner pr. aktie.  

 

Købstilbuddet blev fremsat, efter at Jyske Bank over en 

periode havde forsøgt at afsætte sin aktiepost på ca. 38,5 

procent i Nordjyske Bank. Dette var ikke lykkedes til en for 

Jyske Bank acceptabel pris.  

 

Købstilbuddet er blandt andet betinget af, at aktionærerne i 

Nordjyske Bank på en eller eventuelt to (afhængig af 

fremmødet) ekstraordinære generalforsamlinger i Nordjyske 

Bank beslutter at ophæve ejer- og stemmeloftet i bankens 

vedtægter. Bestyrelsen i Nordjyske Bank vil indkalde til disse 

generalforsamlinger, og disse generalforsamlinger forventes at 

blive afholdt i juni 2018. 

 

Bestyrelsen vil senest den 10. maj 2018 offentliggøre sin 

redegørelse om fordele og ulemper ved købstilbuddet for 

bankens aktionærer og konsekvenserne for bankens øvrige 

interessenter. Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at afvente 

denne redegørelse, før de tager stilling til købstilbuddet. 

 

Bestyrelsens afdækning af alternative muligheder 

Bestyrelsen vurderede efter offentliggørelsen indholdet i Jyske 

Banks købstilbud og undersøgte eventuelle alternative 

muligheder med henblik på bedst muligt at varetage bankens 

og aktionærernes interesser, herunder en eventuel fusion med 

Ringkjøbing Landbobank. Samtidig afsøgte bestyrelsen 

muligheder for at videreføre banken i overensstemmelse med 

den fastlagte strategi.  

 Forslag om fusion med Ringkjøbing Landbobank 

De konstruktive forhandlinger med Ringkjøbing Landbobank 

resulterede i, at bestyrelserne i de to banker den 18. april 2018 

indgik aftale om en fusion.  

 

Fusionen vil skabe en af Danmarks mest effektive banker med 

et solidt kapitalgrundlag, stærke produkter og dygtige 

medarbejdere, der kan leve op til kundernes ønsker og krav om 

ydelser og rådgivning af høj kvalitet. Det er derfor bestyrelsens 

vurdering, at fusionen er en god og bæredygtig løsning for 

bankens aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet 

i øvrigt.  

 

Fusionen tænkes gennemført efter et bytteforhold, hvor 

aktionærerne i Nordjyske Bank får én ny aktie i Ringkjøbing 

Landbobank for hver to aktier i Nordjyske Bank samt 18 kroner 

kontant før skat. Aktionærerne i Nordjyske Bank får således 

andel i den fortsatte værdiskabelse i den nye bank. 

 

Nordjyske Banks bestyrelse vurderer, at fusionen samlet set 

repræsenterer et mere attraktivt alternativ end Jyske Banks 

købstilbud på Nordjyske Bank, og denne vurdering 

understøttes af den rådgivning som bestyrelsen har modtaget 

fra sin finansielle rådgiver Danske Bank A/S. Bestyrelserne i 

begge banker anbefaler sine aktionærer at stemme for 

fusionen. 

 

Jyske Bank fik som led i fusionsaftalen mulighed for at afhænde 

sine aktier i Ringkjøbing Landbobank til Nykredit-koncernen. 

Jyske Bank valgte den 24. april 2018 at takke nej til denne 

mulighed på de angivne betingelser.  

 

Hovedpunkterne i fusionsaftalen er nærmere beskrevet i 

Nordjyske Banks selskabsmeddelelse nr. 09.2018. 

 

   

 

Nordjyske Bank:  

 119.000 privatkunder 

 10.000 erhvervskunder 

 42.500 aktionærer 

 Forretningsomfang på 46,3 mia. kroner 

 

 

 

Nordjyske Banks afdelinger: 

 22 i Nordjylland 

 1 i København 
 
Hovedkontorfunktioner i Nørresundby  
og Frederikshavn 
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Forventninger til 2018  
   

Forventninger til resultat i 2018 

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 1. kvartal 

den 18. april 2018 opjusterede Nordjyske Bank forventninger-

ne til basisindtjeningen til intervallet 400-450 millioner kroner. 

Denne forventning fastholdes. Tidligere forventedes et interval 

på 385-435 millioner kroner, som blev offentliggjort i 

forbindelse med opjusteringen den 21. marts 2018 som følge 

af opskrivningen af værdien af Nordjyske Banks ejerandel i BI 

Holding A/S.  

 

Basisindtjeningen er opgjort eksklusiv nedskrivninger og 

værdireguleringer på udlån mv. samt kursregulering af 

børsnoterede værdipapirer mv., hvilket betegnes beholdnings-

resultat. Endelig er basisindtjeningen opgjort eksklusiv udgifter 

som følge af købstilbuddet fra Jyske Bank mm. 

 

Vi forventer uændrede nedskrivninger på udlån og garantier 

- proforma opgjort – i niveauet 50-75 millioner kroner, hvilket er 

forbundet med usikkerhed relateret til landbrugets økonomiske 

udvikling.  

 

Herudover er bankens resultat før skat påvirket af beholdnings-

resultatet, der er forbundet med usikkerhed. Beholdningsresul-

tatet kan primært relateres til kursudviklingen på obligationer 

og forventes at udgøre i niveauet +/- 30 millioner kroner. 

 

Årets resultat før skat forventes påvirket af omkostninger til 

rådgivere, generalforsamling, udsendelse af redegørelse m.v. 

som følge af købstilbud fra Jyske Bank mm. i niveauet 20 

millioner kroner. 

 

Samlet set svarer ovennævnte forventninger til et resultat før 

skat i intervallet 275-410 millioner kroner efter ekstra 

omkostninger som følge af Jyske Banks købstilbud mm.  

 Forudsætningerne for Nordjyske Banks forventninger til de 

økonomiske resultater i 2018 er en forventning om fortsat hård 

konkurrence og øget prispres, der har medført historisk lave 

udlånsrenter. Udlånsvæksten forventes at ligge i den høje ende 

af de strategiske mål på 2-4 procent.  

 

Gebyrerne forventes påvirket af høj aktivitet med bolighandel 

samt investeringer i værdipapirer, idet de lave indlånsrenter 

forventes at bidrage til større interesse for værdipapirer. 

Samtidig forventes indtjeningen på investeringsområdet 

presset af MiFID II-reglerne. 

 

Udover udgifter afledt af Jyske Banks købstilbud forventes der 

en mindre omkostningsstigning som følge af investeringer i IT, 

der dog i et vist omfang på sigt forventes at reducere 

lønudgifterne.  

 

Usikkerheden til nedskrivninger er ikke mindst relateret til 

noteringspriser samt risikoen for IFRS 9-reglernes effekt på 

nedskrivninger ved en eventuel kreditforværring af inden for 

landbrug i 2018.  

 

 

 

 

 

 

 
En ordentlig bank 

– det sikre valg 
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Basisindtægter  
   

Netto renteindtægter 

Netto renteindtægter udgør 121 millioner kroner i 1. kvartal 

2018 mod 120 millioner kroner i 1. kvartal 2017. 

  

En fortsat stigende konkurrence på udlånsområdet, et historisk 

lavt renteniveau samt ændringer i udlånssammensætningen 

medfører pres på renteindtægterne.  

 

Det er derfor positivt, at det er lykkedes - til imødegåelse  

heraf - at øge udlånet med 7,5 procent i forhold til samme 

periode sidste år. 

 

Set i lyset af markedssituationen og det lave renteniveau er det 

endvidere positivt, at banken har haft stabile netto 

renteindtægter de seneste 10 kvartaler. 

 

Rente af obligationer udgør 2 millioner kroner, hvilket er på 

niveau med 1. kvartal 2017. 

 Netto gebyrindtægter 

I 1. kvartal 2018 udgør netto gebyrindtægter 93 millioner 

kroner, hvilket er et fald på 2 millioner kroner i forhold til samme 

periode i 2017, hvor der var en indtægt på 95 millioner kroner.  

 

Som det fremgår af figuren nedenfor, skyldes faldet i 

gebyrindtægterne primært et fald i indtægter fra formuepleje. 

Dette kan henføres til MiFID II-reglerne omkring provisioner, 

som trådte i kraft 1. juli 2017 og medfører, at banken kun i 

mindre omfang modtager provisioner fra investerings-

foreninger.  

  

Faldet i indtjeningen fra formuepleje opvejes delvist af stigende 

indtjening fra sektoraktier i investeringsforeningerne og direkte 

omkostninger til banken.  

 

Gebyrindtægter er positivt påvirket af højere aktivitet på 

udlånsområdet, herunder formidling af realkreditlån samt 

stigende indtjening fra øvrige gebyrer. Øvrige gebyrer består 

hovedsageligt af formidling af forsikringer og pension, 

kortgebyrer mv.  

 

 
   

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter udgør 60 millioner kroner i 1. kvartal 

2018, hvilket er en stigning på 44 millioner kroner i forhold til 1. 

kvartal 2017. Andre driftsindtægter består primært af indtjening 

fra sektoraktier, valutaindtjening samt udbytte. 

 

Stigningen kan henføres til indtjening fra sektoraktier i form af 

kursreguleringer og udbytte svarende til 58 millioner kroner i 1. 

kvartal 2018 mod 12 millioner kroner i samme periode sidste 

år. 

 

 

Stigningen i indtjeningen fra sektoraktier skyldes primært 

opskrivning af værdien af bankens ejerandel i BI Holding A/S. 

Opskrivningen er foranlediget af, at bestyrelsen i BI Holding 

A/S i marts 2018 besluttede at ændre værdiansættelses-

modellen for selskabets aktier, hvilket har medført en 

opskrivning af bankens ejerandel i BI Holding A/S på 41 

millioner kroner. 

 

Kursregulering af valuta udgør 2 millioner kroner i 1. kvartal 

2018, hvilket svarer til indtjeningen i samme periode sidste år. 

  

Øvrige gebyrer mv.

Betalingsformidling

Lånesagsbehandling

Værdipapirhandel

Formuepleje

Garantiprovision

(i mio. kr.)

Udvikling i gebyrindtægter

1. kvartal 2018

1. kvartal 2017
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Basisomkostninger  
   

Basisomkostninger udgør 136 millioner kroner, svarende til en 

stigning på knap 1 procent forhold til 1. kvartal 2017, hvor 

basisomkostninger udgjorde 135 millioner kroner. 

 

Udgiften til lønninger er faldet med 1 million kroner, hvilket skal 

ses i sammenhæng med de i 2017 foretagne 

medarbejderreduktioner i forbindelse investering i avancerede 

pengeautomater og samtidig nedlæggelse af kassefunktioner. 

 IT-omkostninger er steget 3 millioner kroner i forhold til året før, 

hvilket primært skyldes investeringer i udvikling på Bankdata. 

Disse investeringer vil på sigt give lettelser i de manuelle 

opgaver hos bankens medarbejdere samt øge effektiviseringen 

i banken. 

 

Øvrige omkostninger falder 1 million kroner.  

   

 
   

Nedskrivninger 

     

Nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret væsentligt 

og udgør 13 millioner kroner mod 28 millioner kroner i 1. kvartal 

2017. 

 

Faldet i nedskrivninger kan henføres til en generel forbedring af 

kreditboniteten hos bankens kunder. Nedskrivninger er 

væsentlig påvirket af den årlige bygningsafskrivning på 

erhvervslandbrug, der foretages i 1. kvartal. 

 

Nedskrivningsprocenten i 1. kvartal 2018 på bankens udlån og 

garantier udgør 0,3 pro anno mod 0,7 i 1. kvartal 2017. 

 

Bankens akkumulerede nedskrivninger, hensættelser og under-

kurs udgør i alt 1.290 millioner kroner pr. 31. marts 2018.  

 

Nedskrivninger uddybes under afsnittet om kreditrisici.  

 Nedskrivninger på udlån mv. 
(proforma opgjort - beløb i mio. kr.) 

1. kvt. 

2018 

1. kvt. 

2017 

 Nedskrivninger  
på individuelt vurderede udlån mv. 23 39 

 Nedskrivninger  
på gruppevis vurderede udlån mv. 0 1 

 
Nedskrivninger i alt 23 40 

 Indgået  
på tidligere afskrevne fordringer 1 1 

 Endeligt tabt,  
ikke tidligere individuelt nedskrevet 1 1 

 Indtægtsførte  
renter på nedskrevne fordringer 10 12 

 
Driftspåvirkning i alt 13 28 

  

 
  

Af- og nedskrivninger

Øvrige omkostninger

It-omkostninger

Lønninger mv.

(i mio. kr.) 

Udvikling i basisomkostninger

1. kvartal 2018

1. kvartal 2017



 

Ledelsesberetning │Regnskabsberetning 

  

 

 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018  •  side 11  
 

Beholdningsresultat  
   

Beholdningsresultat består primært af kursreguleringer af 

obligationer, kursregulering af børsnoterede aktier samt afledte 

finansielle instrumenter. 

 

I 1. kvartal 2018 har beholdningsresultat bidraget negativt med 

5 millioner kroner mod en indtægt på 7 millioner kroner i 1. 

kvartal 2017. 

 Faldet kan henføres til en negativ kursregulering på 

obligationer på 4 millioner kroner mod en indtægt i 1. kvartal 

2017 på 8 millioner kroner. 

 

Kursregulering af børsnoterede aktier har bidraget negativt 

med 1 million kroner. 

   

Resultat før skat  
   

Resultat før skat – proforma opgjort - udgør 116 millioner 

kroner, hvilket er en markant fremgang. Resultatet før skat 

stiger med 55 procent i forhold til 1. kvartal 2017, hvor resultat 

før skat udgjorde 75 millioner kroner. 

 

 

 Resultat før skat på 116 millioner kroner forrenter 

egenkapitalen primo 2018 med 16,3 procent, hvilket ligger over 

det strategiske mål på 9-11 procent. 

 

Når der korrigeres for goodwill og kunderelationer, forrentes 

egenkapitalen primo 2018 med 20,2 procent. 
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Udvikling i forretningsomfang  
   

 
Fortsat positiv udvikling i forretningsomfang 

Forretningsomfanget omfatter udlån, garantier, indlån, 

puljeindlån og kundedepoter.  

 

Bankens samlede forretningsomfang inklusiv depotværdier 

udgør 46,3 milliarder kroner, hvilket er en markant stigning på 

2,7 milliarder kroner i forhold til 1. kvartal 2017.  

 

Udlån stiger 815 millioner til i alt 11,7 milliarder kroner ultimo 

1. kvartal 2018, svarende til en stigning på 7,5 procent. Hertil 

skal det bemærkes, at implementering af nye IFRS 9-

nedskrivningsregler med virkning fra 1. januar 2018 har 

reduceret udlån med 147 millioner kroner som følge af øgede 

nedskrivninger. Effekten efter skat på 115 millioner kroner er 

indregnet på egenkapitalen 1. januar 2018. 

 

Stigningen i udlån sker på trods af kundernes ordinære gælds-

afvikling i niveauet 850 millioner kroner årligt samt ikke 

ubetydelige ekstraordinære nedbringelser af gæld, der blandt 

andet sker som følge af forbedrede formueforhold.  

 

Indlån stiger med 1,2 milliarder kroner i forhold til 1. kvartal 

2017. Af stigningen kan 629 millioner kroner henføres til 

puljeindlån, svarende til en stigning på 19,5 procent. 

 

 

 Det stigende indlån giver banken meget komfortable likviditets-

forhold og skaber grundlag for udlånsvækst. Samtidig er 

indlånsoverskuddet udfordrende for bankens indtjening med de 

nuværende markedsrenter.  

 

Det er positivt at konstatere, at stigningen i kundernes 

investeringsmidler - depotværdier og puljeindlån - samlet udgør 

648 millioner kroner, hvilket kan henføres til stigende interesse 

for investeringer blandt andet som følge af det lave 

renteniveau. 

 

Garantier er steget 634 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 

2017, hvilket blandt andet skyldes flere garantier for 

realkreditlån.  

 

Nordjyske Bank har formidlet realkreditlån hos Totalkredit for 

20,2 milliarder kroner og hos DLR for 4,7 milliarder kroner.  
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Kapitalstyring  
   

Bankens kapitalgrundlag på 2.224 millioner kroner består 

primært af egenkapital og sekundært af efterstillet kapital.  

 

Kapitalgrundlaget er væsentlig påvirket af goodwill og kunde-

relationer samt sektoraktier, der samlet medfører et fradrag i 

kapitalgrundlaget på 784 millioner kroner ultimo 1. kvartal 

2018.   

 

Kapitalprocenten excl. kvartalets resultat udgør 15,6 og den 

egentlige kernekapitalprocent 13,7.  

 

Resultatet for 1. kvartal 2018 indregnes ikke i kapitalgrundlaget 

som følge af Finanstilsynets skærpede krav hertil. Ved 

indregning af kvartalets resultat udgør kapitalprocenten 16,0 

og den egentlige kernekapitalprocent 14,1. 

 

Nordjyske Bank har valgt ikke at anvende den 5-årige 

overgangsordning for indregning af IFRS 9-effekten på 

kapitalgrundlaget, hvorfor den fulde effekt på 115 millioner 

kroner efter skat er indregnet direkte på egenkapitalen 1. 

januar 2018. Såfremt banken havde anvendt 

overgangsordningen og indregnet kvartalets resultat ville 

kapitalprocenten udgøre 16,7 og den egentlige kerne-

kapitalprocent 14,8. 

 

Ledelsen vurderer, at bankens kapitalforhold er solide - også 

under hensyntagen til de fremtidige kapitalkrav.  

 Kapitalgrundlag / 

Risikovægtede eksponeringer 

(beløb i mio. kr.) 

31. 

marts 

2018 

31. 

marts 

2017 

 
Egenkapital 2.860 2.746 

  - resultat 1. kvt. 2018 indregnes ikke -103 -61 

 Egenkapital før fradrag 2.757 2.685 

 Fradrag af sektoraktier, goodwill mv. -806 -760 

 
Egentlig kernekapital 1.951 1.925 

 Efterstillet kapitalindskud 273 269 

 
Kapitalgrundlag 2.224 2.194 

 
Risikovægtede eksponeringer 14.221 13.372 

 
Egentlig kernekapitalprocent 13,7 14,4 

 Kapitalprocent 15,6 16,4 

    

 

 

Oplysninger om kapitalforhold 
findes i Risikorapport og 

Solvensrapport på bankens 
hjemmeside  

www.nordjyskebank.dk 

 

 

Kapitalforhold ultimo 1. kvartal 2018 
 

 

 

   

Det individuelle solvensbehov 

Som led i opgørelsen af bankens individuelle solvensbehov 

har banken opgjort et tilstrækkeligt kapitalgrundlag på 1.364 

millioner kroner svarende til et individuelt solvensbehov på 9,6 

procent. 

 

Ultimo 1. kvartal 2018 er der indfaset 1,9 procentpoint af kravet 

til kapitalbevaringsbufferen, hvilket betyder, at det samlede 

kapitalkrav kan opgøres til 1.633 millioner kroner, svarende til 

11,5 procent.  

 Nordjyske Bank har et kapitalgrundlag på 2.224 millioner kroner 

og en kapitalprocent på 15,6, hvilket svarer til en overdækning 

på 860 millioner kroner eller 6,0 procentpoint i forhold til det 

individuelle solvensbehov. 

 

Set i forhold til det samlede kapitalkrav har banken en samlet 

kapitalmæssig overdækning på 591 millioner kroner, svarende 

til 4,1 procentpoint. 

 

Banken anvender kreditreservationsmetoden – også kaldet 8+ 

metoden – i henhold til Finanstilsynets vejledning.  

   

Kapitalprocent 

15,6 % 

Suppl. kapital 1,9 % 

Egentlig 

kernekapital  

13,7 % Solvensbehov  

9,6 % 

Kapitalbuffer 1,9 % 

Kapitaloverdækning  
på 4,1 %-point i ft. 
samlet kapitalkrav 

Solvensbehov og 
krav til kapital-
bevaringsbuffer 

giver samlet kapital-
krav på 11,5 % 

https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations


 

Ledelsesberetning │Regnskabsberetning 

  

 

 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018  •  side 14  
 

Likviditet  
   

Indlån/udlån 
(beløb i mio. kr.) 

31. marts 
2018 

31. marts 
2017 

 LCR 

LCR-kravet betyder, at banken skal have tilstrækkelige 

højlikvide aktiver til at kunne modstå 30 dages likviditetsstress.  

 

Likviditetsnøgletallet LCR kan ultimo 1. kvartal 2018 opgøres 

til 272 procent, hvorfor det kan konstateres, at banken har en 

betydelig overdækning. 

 

Banken vurderer løbende placering af likviditetsoverskuddet 

med henblik på at tage hensyn til både likviditetsniveauet og 

afkastet. 

 

Stabil funding 

Banken har ultimo 1. kvartal 2018 funding i form af indlån, 

egenkapital samt efterstillet kapital på 19.929 millioner kroner, 

hvilket svarer til et likviditetsoverskud på 8.207 millioner kroner 

i forhold til udlån.  

 

Udlån i forhold til funding giver en funding ratio på 0,59 ultimo 

1. kvartal 2018. Banken har længe ligget stabilt på samme 

niveau. 

 

Det er således ledelsens opfattelse, at Nordjyske Bank har en 

meget komfortabel likviditetssituation. 

 

Indlån 16.796 15.596 
 

Udlån 11.722 10.907 
 

Indlånsoverskud 5.074 4.689 
 

 

Nordjyske Banks indlånsoverskud er på godt 5 milliarder 

kroner. Bankens indlån er samtidig stabile og ordinære indlån, 

hvilket skaber en komfortabel likviditet. 

 

 

Indlån fordelt på kategorier: 

 
Af bankens indlån er 84 procent dækket af Garantiformuen. 

 

Banken har ingen enkeltstående kundeindlån, der udgør mere 

end 1 procent af de samlede indlån, og de 10 største kunde-

indlån udgør mindre end 5 procent af de samlede indlån. Banken 

er ikke afhængig af dyre aftaleindlån.  

 

   

  

67%

23%

8% 2%

Anfordring Pensionspulje

Særlige indlån Opsigelse



 

Ledelsesberetning │Regnskabsberetning 

  

 

 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018  •  side 15  
 

Tilsynsdiamanten 
   

Som det fremgår af nedenstående illustration, har Nordjyske 

Bank en god margin til de fastsatte grænseværdier. 

 

Finanstilsynet har fastsat grænseværdier på særlige risiko-

områder, og pengeinstitutterne bør som udgangspunkt ligge 

inden for de angivne værdier. Der er fem pejlemærker, som 

udgør en ”Tilsynsdiamant”. 

 Finanstilsynet ændrer pejlemærket for likviditet pr. 30. juni 

2018, som fremover tager udgangspunkt i LCR-kravet og stiller 

krav til at kunne klare tre måneders likviditetsstresstest. Indtil 

30. juni 2018 tager likviditetspejlemærket udgangspunkt i det 

tidligere § 152-likviditetskrav. Nordjyske Bank forventer ikke at 

blive udfordret af det kommende pejlemærke. 

         
Summen af de 20 største eksponeringer 

skal være < 175 procent af egentlig 
kernekapital 

 
Nordjyske Bank: 152,8 procent 

 Udlånsvækst skal være < 20 procent om 
året 

 
Nordjyske Bank: 7,5 procent 

 

 

 

      
      
      

Stabil funding ratio skal være < 1,0 
 
 

Nordjyske Bank: 0,59 

Ejendomseksponering før nedskrivninger 
skal være < 25 procent af udlån og garantier 

 
Nordjyske Bank: 13,3 procent 

       

   Likviditetsoverdækning skal være > 50 
procent 

 
Nordjyske Bank: 112,9 procent 

   

      

 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning  
   

Jyske Bank forhøjede den 5. april 2018 sit købstilbud og 

tilbyder et kontant vederlag på 190 kroner pr. aktie. 

 

Bestyrelsen har efter offentliggørelsen af Jyske Banks 

købstilbud vurderet indholdet heri og har undersøgt eventuelle 

alternative muligheder med henblik på bedst muligt at varetage 

bankens og aktionærernes interesser, herunder en eventuel 

fusion med Ringkjøbing Landbobank.  

 

Samtidig afsøgte bestyrelsen muligheder for at videreføre 

banken i overensstemmelse med den fastlagte strategi.  

 Forhandlingerne med Ringkjøbing Landbobank resulterede i, 

at bestyrelserne i de to banker den 18. april 2018 indgik en 

aftale om fusion. 

 

Læs mere om købstilbuddet fra Jyske Bank og fusionsaftalen 

med Ringkjøbing Landbobank i afsnittet ”Væsentlige 

begivenheder i 1. kvartal 2018”. 
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 Resultatopgørelse og balance ved overtagelsesmetoden  
   

Kvartalsregnskabets resultatopgørelse, balance, noter mv. for 

1. kvartal 2018 med sammenligningstal for 1. kvartal 2017 er i 

det efterfølgende kvartalsregnskab udarbejdet efter de 

gældende regler omkring indregning af Nørresundby Bank 

(overtagelsesmetoden).  

 I de følgende afsnit kommenteres resultatopgørelse og balance 

ultimo 1. kvartal 2018 i henhold til overtagelsesmetoden.  

   

Resultatopgørelsen viser følgende i hovedtræk  

   

 Netto rente- og gebyrindtægter falder med 12,8 mio. 

kroner til 214,1 mio. kroner. Faldet skyldes primært 

tilbageførsler af nedskrivninger på udlån fra Nørresundby 

Bank i 1. kvartal. 2017 - som indgår under renteindtægter. 

Dette er korrigeret i proforma opgørelsen på side 5, som 

viser vækst i renteindtægter og fald i netto 

gebyrindtægter. 

 Kursreguleringerne påvirker resultatet positivt med 55,2 

millioner kroner mod 22,7 mio. kroner i 1. kvartal 2017. 

Der er en positiv kursregulering på aktier mv. på 56,9 mio. 

kroner, en negativ kursregulering på obligationer på 4,0 

mio. kroner og en positiv kursregulering på valuta på 2,0 

mio. kroner.  

 

 
 Udgifter til personale og administration udgør 133,3 mio. 

kroner i 1. kvartal 2018 mod 128,0 mio. kroner i 1. kvartal 

2017. Stigningen kan primært henføres til stigende IT-

udgifter og udgifter som følge af købstilbud. 

 Nedskrivninger på udlån mv. er udgiftsført med 11,8 mio. 

kroner mod 38,4 mio. kroner i 1. kvartal 2017.  

Posten er påvirket af, at tilbageførsler af nedskrivninger 

på udlån fra Nørresundby Bank i 1. kvartal 2017 som 

indgår under renteindtægter, hvorfor proforma opgørelsen 

på side 5 viser en mere sammenlignelig udvikling. 

 Resultat før skat udgør 116,9 mio. kroner og resultat efter 

skat udgør 103,0 mio. kroner. 

   

Balancen viser følgende i hovedtræk  
   

 Den samlede balance pr. 31. marts 2018 udgør 20,3 mia. 

kroner mod 19,2 mia. kroner sidste år. Stigningen kan 

primært henføres til stigning i udlån. 

 Bankens udlån er steget 815 mio. kroner og udgør 11,7 

mia. kroner ultimo 1. kvartal 2018 mod 10,9 mia. kroner 

sidste år. 

 Indlån i alt udgør 16,8 mia. kroner, hvilket er en stigning 

på 1,2 mia. kroner i forhold til ultimo 1. kvartal 2017, hvor 

indlån udgjorde 15,6 mia. kroner. 

 Goodwill og kunderelationer indgår under posten 

immaterielle aktiver med 428 mio. kroner. 

  Efterstillet kapitalindskud (Tier 2) udgør 273,0 mio. kroner 

og blev optaget som led i finansieringen af købsprisen for 

Nørresundby Bank. 

 Nordjyske Banks aktiekapital andrager 183,6 mio. kroner. 

 Egenkapitalen udgør 2,86 mia. kroner ultimo 1. kvartal 

2018, hvilket er en stigning på 114 mio. kroner siden 

ultimo 1. kvartal 2017. 

 De samlede eventualforpligtelser udgør 4,7 mia. kroner 

mod 4,1 mia. kroner ultimo 1. kvartal 2017.  

 

Forventninger til 2018 ved overtagelsesmetoden  

   

Banken forventer et resultat før skat i intervallet 275-410 mio. 

kroner i 2018. Forventningerne til resultat før skat er især 

forbundet med usikkerhed til nedskrivninger på udlån og 

garantier, herunder landbrugets økonomiske udvikling, samt 

kursreguleringer.  

 

Forudsætningerne svarer til det anførte på side 8. 
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Opgørelsesmetoder og alternative resultatmål 
   

Proforma opgørelse 

Nordjyske Bank overtog Nørresundby Bank den 27. februar 

2015, og bankerne blev fusioneret den 31. marts 2015. 

 

Fusionen blev gennemført efter den såkaldte overtagelses-

metode. Den betalte merværdi for aktiver indregnes som 

goodwill i balancen. Sammenligningstal for resultat- og 

balanceposter samt nøgletal i årsregnskabet 2015 og tidligere 

omfatter ikke tal fra Nørresundby Bank før sammenlægningen. 

 

Det er ledelsens opfattelse, at en rapportering, hvor resultat- 

og balanceposter er opstillet efter ovenstående regler, ikke 

giver regnskabslæseren et fyldestgørende og retvisende 

billede af bankens performance - dels som følge af, at tallene 

for Nørresundby Bank ikke indgår på samme måde som 

Nordjyske Banks tal og dels som følge af regnskabsreglernes 

krav til behandling af nedskrivninger fra Nørresundby Bank. 

 Forskellen mellem proforma opgørelserne og regnskabet i 

henhold til overtagelsesmetoden er anskueliggjort i opgørelse 

på side 18-19. 

 

Alternative resultatmål 

Banken anvender en række alternative resultatmål. Disse 

finansielle mål anvendes, hvor det giver større informations-

værdi om eksempelvis bankens indtjening, eller hvor begrebet 

er en fællesbetegnelse for flere poster.  

 

Banken er opmærksom på behovet for, at opgørelserne 

anvendes konsistent og med sammenligningstal.  

 

De anvendte alternative resultatmål er defineret herunder.  

   

Definitioner   

Basisindtjening  Resultatet før Beholdningsresultat, Udgifter til 

Afviklingsformuen mv. samt Nedskrivninger på udlån mv. 

Basisindtægter  Summen af Netto rente- og gebyrindtægter og Andre 

driftsindtægter mv.  

Andre driftsindtægter mv.  Summen af Andre driftsindtægter, Kursregulering og udbytte 

fra sektoraktier, Udbytte af øvrige aktier samt Kursregulering af 

valuta. 

Basisomkostninger  Summen af Udgifter til personale og administration og Andre 

driftsudgifter bortset fra udgifter til Afviklingsformuen mv. samt 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 

Beholdningsresultat  Summen af Kursreguleringer (eksklusiv sektoraktier og valuta) 

samt Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 

virksomheder. 

Proforma opgørelse  Jfr. afsnittet ovenfor. 

Forretningsomfang  Summen af Udlån, Garantier og Indlån.  

Forretningsomfang inklusiv depotværdier  Summen af Forretningsomfang samt kundernes depotværdier. 

Underkurs  Værdiregulering af udlån overtaget fra andre pengeinstitutter i 

forbindelse med fusion og opkøb.  

Dansk erhvervslandbrug  Landbrugserhverv med driftssted i Danmark excl. landbrug, 

hvor debitors hovedindtægtskilde ligger uden for 

landbrugserhvervet.  

Indlånsoverskud  Summen af Indlån fratrukket Udlån. 

Sektoraktier  Aktier, som banken ejer i fællesskab med en række andre 

pengeinstitutter. 

Kunderelationer  Immateriel værdi af kunder, opstået i forbindelse med 

erhvervelse af virksomhed.  

   

Opgørelse 

Som anført på side 6 er resultatopgørelsen i beretning og 

beskrivelserne heri hovedsageligt ud fra proforma opgjort 

basisindtjening, som vurderes mest retvisende.  

 Efterfølgende vises reguleringerne mellem det officielle resultat 

ved overtagelsesmetoden og basisindtjeningen (alternative 

resultatmål). Reguleringerne er foretaget med udgangspunkt i 

prospektreglerne og herudover i det omfang, det er fundet 

retvisende. 
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Opgørelsesmetoder og alternative resultatmål - fortsat 
   

Sammenhæng mellem officielt resultat og basisindtjening (alternative resultatmål) for 1. kvartal 2018 
(Beløb i mio. kr.) 

 

Officielt resultat 
Note 

 
Proforma 

regulering 
Omflyt

-ning 
Alternative resultatmål - Basisindtjening 

Renteindtægter 130 1 0  Renteindtægter 130 

  3 0    

Renteudgifter 9    Renteudgifter 9 

Netto renteindtægter 121  0  Netto renteindtægter 121 

Gebyrer og prov.indtægter, netto 93    Gebyrer og prov.indtægter, netto 93 
Udbytte 0 4  58 Andre driftsindtægter 60 
  5  2   
       

Netto rente og gebyrindtægter 214  0 60 Basisindtægter 274 

Kursreguleringer 55 4  -58   

  5  -2   
  6  5   
Andre driftsindtægter 0     0 

Udgifter til personale og adm. 133 7  -4 Udgifter til personale og adm. 129 
Af og nedskrivninger på immaterielle 
og materielle aktiver 

 
7 

   Af og nedskrivninger på 
immaterielle og materielle aktiver 

 
7 

Andre driftsudgifter 0     0 

     Basisomkostninger 136 

     Basisindtjening 138 

     Udgifter til Afviklingsformuen mv. 0 
Nedskrivninger på udlån m.v. 12 1 0  Nedskrivninger på udlån m.v. 13 
  2 1    
  3 0    
  6  -5 Beholdningsresultat -5 
Resultat af kapitalandele 0      

Omkostninger vedr. købstilbud  7  4 Omkostninger vedr. købstilbud 4 

Resultat før skat 117  -1 0 Resultat før skat 116 

  

Sammenhæng mellem officielt resultat og basisindtjening (alternative resultatmål) for 1. kvartal 2017 
(Beløb i mio. kr.) 

 

Officielt resultat 
Note 

 
Proforma 

regulering 
Omflyt

-ning 
Alternative resultatmål – Basisindtjening 

Renteindtægter 140 1 -9  Renteindtægter 129 

  3 -2    

Renteudgifter 9    Renteudgifter 9 

Netto renteindtægter 131  -11  Netto renteindtægter 120 

Gebyrer og prov.indtægter, netto 95    Gebyrer og prov.indtægter, netto 95 

Udbytte 1 4  12 Andre driftsindtægter 16 
  5  3   

       

Netto rente og gebyrindtægter 227  -11 15 Basisindtægter 231 

Kursreguleringer 22 4  -12   

  5  -3   
  6  -7   
Andre driftsindtægter 0     0 
Udgifter til personale og adm. 128    Udgifter til personale og adm. 128 
Af og nedskrivninger på immaterielle 
og materielle aktiver 

 
7 

   Af og nedskrivninger på 
immaterielle og materielle aktiver 

 
7 

Andre driftsudgifter 0     0 

     Basisomkostninger 135 

     Basisindtjening 96 

     Udgifter til Afviklingsformuen mv. 0 

Nedskrivninger på udlån m.v. 38 1 -9  Nedskrivninger på udlån m.v. 28 

  2 1    

  3 -2    
  6  7 Beholdningsresultat 7 
Resultat af kapitalandele 0      

Resultat før skat 76  1 0 Resultat før skat 75 
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Opgørelsesmetoder og alternative resultatmål – fortsat 
     

Noter til opgørelserne vedrørende alternative resultatmål 

  

Regulering 

1.kvt.  2018  

Regulering 

1.kvt.  2017 

Proforma-reguleringer:   

1) Værdiregulering af udlån overtaget til underkurs vedr. Nørresundby Bank   
Ved fusion med andre pengeinstitutter er en del af udlånet værdiansat lavere end kurs 100 (primært 
udlån med individuelle nedskrivninger). Differencen mellem aktuel kurs og nominel værdi amortiseres 
(indtægtsføres) over lånets løbetid og indtægtsføres i det officielle regnskab som en renteindtægt på 
udlån. 
Hvis udlånet ikke forbedres i samme tempo som amortiseringen, vil der blive en tilsvarende 
nedskrivning på udlån mv. 
Såfremt udlånene altid havde været en del af Nordjyske Banks udlån, ville disse bevægelser være ført 
som nedskrivning på udlån mv.   

Regulering vedr. udlån overtaget fra Nørresundby Bank 0 -9 

2) Værdiregulerede udlån, der vurderes højere bonitetsmæssigt end amortisering af overtaget 
underkurs   
Ved fusion med andre pengeinstitutter er en del af udlånet værdiansat lavere end kurs 100 (primært 
udlån med individuelle nedskrivninger). Differencen mellem aktuel kurs og nominel værdi amortiseres 
(indtægtsføres) over lånets løbetid og indtægtsføres i det officielle regnskab som en renteindtægt på 
udlån. 
Såfremt udlånet forbedres hurtigere end amortiseringen, vil det ikke være muligt at indtægtsføre den 
bonitetsmæssige forbedring straks, og den forskel, der opstår herved, vil først kunne tages til indtægt i 
det officielle regnskab i senere perioder. 
Såfremt udlånene altid havde været en del af Nordjyske Banks udlån, ville disse bevægelser være 
indtægtsført som bevægelser på nedskrivning på udlån mv. straks. 1 1 

3) Renteindtægter vedr. den værdiregulerede del af udlån fra Nørresundby Bank   
Såfremt de oprindelige nedskrivninger fra Nørresundby Bank havde været nedskrivninger i Nordjyske 
Bank og ikke var omklassificeret til underkurs, ville renten heraf være reguleret mellem rente af udlån 
og nedskrivninger på udlån mv. 0 -2 

   

Omflytning basisindtjening:   

4) Kursreguleringer på sektoraktier   
Kursregulering på sektoraktier er flyttet fra kursreguleringer til andre driftsindtægter og indgår dermed i 
basisindtægterne, da dette vurderes at give det mest retvisende billede af bankens basisindtjening. 58 12 

5) Kursregulering på valuta   
Kursregulering af valuta er flyttet fra kursreguleringer til andre driftsindtægter og indgår dermed i 
basisindtægterne, da dette vurderes at give det mest retvisende billede af bankens basisindtjening. 2 3 

6) Øvrige kursreguleringer   
Øvrige kursreguleringer er flyttet fra kursreguleringer til beholdningsresultat og indgår dermed ikke i 
basisindtjeningen, da dette vurderes at give det mest retvisende billede af bankens basisindtjening. -5 7 

7) Omkostninger som følge af købstilbud   
Omkostninger afledt af Jyske Banks købstilbud, herunder til rådgivere, generalforsamling mv. er flyttet 
fra basisindtjeningen, da dette vurderet at give det mest retvisende billede af basisindtjeningen. 4 0 
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Risikoforhold og risikostyring  
   

Bankens forretningsgrundlag er at tilbyde finansielle produkter 

og ydelser kombineret med rådgivning heraf. Banken er som 

følge heraf naturligt eksponeret over for kreditrisici, 

markedsrisici, likviditetsrisici og operationelle risici.  

 

Risikostyring er derfor et naturligt og centralt fokusområde i 

Nordjyske Bank. Kreditrisici er det væsentligste risikoområde. 

 

Ledelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de 

samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er 

forbundet med bankens aktiviteter, herunder vurderes 

forretningsmodel, politikker og rammer til vurdering af den 

samlede risiko. 

 Risici er beskrevet i ledelsesberetningen og i note 14 i 

årsrapport 2017 samt i Risikorapport 2017, der er tilgængelig 

på bankens hjemmeside påp www.nordjyskebank.dk. 

  

 

Risikorapport 2017 findes på 
bankens hjemmeside 

www.nordjyskebank.dk 

 

 

Kreditrisici  

   
Kreditnøgletal 1.kvt. 

2018 

1.kvt. 

2017 

 Privatkunders økonomiske situation er positivt påvirket af den 

stigende beskæftigelse og prisudviklingen på boliger. 

Sammenholdt med en gunstig erhvervsudvikling har dette 

generelt medført en positiv udvikling for bankens kunder. 

Banken ønsker udlånsvækst og har derfor stor opmærksomhed 

på tilfredsstillende kreditrating på nye erhvervs- og privatkunder.  

 

Dette bekræftes ved, at bankens andel af kunder med god 

bonitet er steget fra 23 procent ultimo 1. kvartal 2017 til 28 

procent ultimo 1. kvartal 2018 svarende til 1,1 milliarder kroner.  

 

Det er samtidigt væsentligt at bemærke, at 85 procent er uden 

svaghedstegn mod 83 procent ultimo 1.kvartal 2017. 

 

 

 

Udlån i forhold til egenkapital 4,1 4,0 
 

Udlånsvækst i procent p.a. 7,5 3,5 
 

Summen af store eksponeringer  

i procent af kapitalgrundlaget 14,6 35,9 

 

Periodens nedskrivningsprocent p.a. *) 0,3 0,7 
 

Akkumuleret nedskrivningsprocent *) 7,3 7,5 
 

* beregnet på proformatal  

   

Banken har en udlånsgearing på 4,1 ultimo 1. kvartal 2018 mod 

4,0 sidste år. Den lave udlånsgearing betyder, at banken med 

den nuværende kapital har et godt grundlag for udlånsvækst.  

 

Kreditrating 

Banken anvender en kreditratingmodel som en integreret del af 

kreditbevilling og kreditstyring 

 

 

Stigning i god bonitet på  

1,1 milliarder kroner 

 

   

Fordeling af udlån og garantier efter kreditrating 31. marts 2018 31. marts 2017 

  (i mio. kr.) (i procent) (i mio. kr.) (i procent) 

God bonitet 
 

4.595 28 % 3.521 23 % 

Normal bonitet 
 

4.137 25 % 4.104 27 % 

Lidt forringet bonitet 
 

5.253 32 % 4.931 33 % 

Visse svagheder 
 

644 4 % 501 4 % 
 
Væsentlige svagheder, men uden OIK 

 
825 5 % 958 6 % 

Med objektiv indikation for kreditforringelse (OIK) 
 

1.013 6 % 1.003 7 % 

Udlån og garantier i alt 
 

16.467 100 % 15.018 100 % 

   

 

https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
http://www.nordjyskebank.dk/ombanken/csr
https://www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
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Kreditrisici – fortsat 
           

Brancherisici  Nedskrivninger 

Med virkning fra 1. januar 2018 er banken overgået til at 

anvende IFRS 9-nedskrivningsregler, som er indarbejdet i den 

danske regnskabsbekendtgørelse. 

 

IFRS 9-reglerne ændrer i væsentlig grad ved de gældende 

regler for klassifikation og måling af finansielle aktiver og 

regnskabsmæssige nedskrivninger. 

  

Virkningen af IFRS 9-nedskrivningsreglerne udgør 115 

millioner kroner efter skat svarende til en reduktion af bankens 

egenkapital på knap 4 procent, som er indregnet direkte på 

egenkapitalen pr. 1. januar 2018 

 

Med IFRS 9 erstattes den gældende nedskrivningsmodel, der 

er baseret på indtrufne tab af en nedskrivningsmodel baseret 

på forventede tab.  

 

Den nye forventningsbaserede nedskrivningsmodel inde-

bærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første indregning 

nedskrives med et beløb svarende til det forventede kredittab i 

12 måneder (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig 

stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første 

indregning, nedskrives aktivet med et beløb, der svarer til det 

statistisk forventede kredittab i aktivets restløbetid (stadie 2).  

 

Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3), nedskrives aktivet 

med et beløb svarende til det forventede kredittab i aktivets 

restløbetid, der vil være større end i stadie 2, og renteindtægter 

indregnes i resultatopgørelsen efter den effektive rentes 

metode i forhold til det nedskrevne beløb. 

 

Nedskrivningerne på kunder i stadie 1 og 2 foretages på 

baggrund af en porteføljemæssig modelberegning, mens 

nedskrivningerne for stadie 3-kunder foretages ved en manuel, 

individuel vurdering. 

 

De individuelle nedskrivninger (stadie 3) samt hensættelser og 

underkurs udgør 1.086 millioner kroner ultimo 1. kvartal 2018. 

De nye IFRS 9-nedskrivningsregler har medført stadie 1 og 2 

nedskrivninger på i alt udgør 204 millioner kroner. De 

akkumulerede nedskrivninger, hensættelser og underkurs 

udgør således 1.290 millioner ultimo 1. kvartal 2018. 

Udlån fordelt på sektorer  

(beløb i mio. kr.) 

31. marts 

2018 

31. marts 

2017 

 

Erhverv 6.626 6.346 
 

Private 5.096 4.561 
 

Offentlige myndigheder 0 0 
 

Udlån i alt 11.722 10.907 
 

    

Nordjyske Banks samlede udlån stiger 815 millioner kroner og 

udgør 11,7 milliarder kroner ultimo 1. kvartal. 2018, hvilket svarer 

til en stigning på 7,5 procent.  

 

Af stigningen i udlån kan 66 procent henføres til private og 34 

procent til erhverv. 

 

Fordeling af udlån og garantier pr. 31. marts 2018 

 

 
 

Udlån og garantier kan ultimo 1. kvartal 2018 fordeles med 54 

procent til erhverv og 46 procent til privatkunder. 

  

 

 
  

54%

46%

Private Erhverv
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Kreditrisici - fortsat  
   

Branchefordeling pr.  
31. marts 2018 
(beløb i mio. kr.) 

Udlån og 
garantier før 

nedskrivninger 

Akkumulerede 
nedskrivninger 

og underkurs i % 

Udlån og 
garantier efter 

nedskrivninger 

For-
deling 

i % 

Årets 
nedskriv-

ninger 

Planteavl 477 41 9 % 436 2 % 3 

Mælkeproducenter 335 162 48 % 173 1 % 4 

Svineavl 764 287 38 % 477 3 % 13 

Pelsdyravl 132 15 11 % 117 1 % 1 

Dansk erhvervslandbrug i alt 1.708 505 30 % 1.203 7 % 21 

Fiskeri,  
landbrug i udlandet (EU) mv. 919 26 3 % 893 5% -3 

Landbrug mv. i alt 2.627 531 20 % 2.096 12 % 18 

Fast ejendom  2.221 124 6 % 2.097 13 % 0 

Øvrige erhverv 5.098 340 7 % 4.758 29 % 8 

Erhverv i alt 9.946 995 10 % 8.951 54 % 26 

Private 7.811 295 4 % 7.516 46 % -3 

Offentlige myndigheder 0 0 0 % 0 0 % 0 

 17.757 1.290 7 % 16.467 100 % 23 

Endelig tabt, ikke tidl. individuelt nedskrevet     1 

Indgået på tidl. afskrevne fordringer, renter mv.     11 

I alt 17.757 1.290 7 % 16.467 100 % 13 

   

Danmarks Statistik samler landbrugs- og fiskerierhverv i én 

gruppe, men da de to erhverv reguleres efter forskellige regler 

og har forskellige konjunkturforhold, opdeler banken disse 

eksponeringer i dansk erhvervslandbrug, fiskeri og planteavl i 

EU mv. med henblik på at skabe bedre styring og indsigt 

 

Dansk erhvervslandbrug 

Dansk erhvervslandbrug udgør 7,3 procent af bankens 

samlede udlån og garantier efter nedskrivninger svarende til 

1.203 millioner kroner. Heraf udgør eksponeringen til den 

animalske produktion, dvs. svineavlere og mælkeproducenter, 

4,0 procent. Bankens nuværende eksponering mod dansk 

erhvervslandbrug udgør således en begrænset andel af 

bankens samlede eksponeringer.  

 

Ultimo 1. kvartal 2018 udgør nedskrivninger, hensættelser og 

underkurs 505 millioner kroner på dansk erhvervslandbrug 

svarende til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 29,6. 

  

Landbruget har generelt oplevet en positiv udvikling i 2017. 

Den positive udvikling i afregningspriserne for svineavlere og 

mælkeproducenter er dog afløst af faldende priser ultimo 2017 

og primo 2018.  Specielt svineavlerne har oplevet fald i afreg-

ningspriserne.  

 

Derfor er det positivt at konstatere, at flere af landbrugs-

kunderne har haft fokus på effektivisering og produktivitets-

fremmende foranstaltninger, hvilket giver dem et godt 

fundament for at klare sig igennem en eventuel lavkonjunktur.  

 

 

 SEGES har i januar 2018 udarbejdet en indkomstprognose for 

landbruget.  De lavere svinepriser vil presse svine-

producenternes indtjening i 2018, mens SEGES forventer, at 

mælkeproducenterne på trods af et fald i mælkeprisen i 

gennemsnit vil præstere overskud i niveauet 270 t.kr. i 2018.  

 

Nordjyske Bank oplever ikke planteavlere udfordret i væsentlig 

omfang, og der er fornuftige økonomiske forhold.   

 

Generelt er der dog forsat en stor spredning mellem 

landbrugene - både mellem de forskellige produktionsgrene og 

mellem bedrifterne i de enkelte produktionsgrene. Der er fortsat 

mange landbrug, der leverer tilfredsstillende resultater, mens 

andre er udfordret af høj gældsætning og lav effektivitet. 

 

Banken forventer, at de faldende afregningspriser for svine-

avlere og mælkeproducenter i et vist omfang kan 

nødvendiggøre tilførsel af yderligere likviditet. Ved kunder med 

OIK kan dette medføre yderligere nedskrivninger.  

 

Til vurdering af bankens landbrugsportefølje skal det frem-

hæves, at banken udover OIK-engagementer kun har en 

begrænset eksponering til dansk erhvervslandbrug, der udviser 

væsentlige svaghedstegn på 188 millioner kroner før fradrag af 

sikkerheder. 

 

Det skal bemærkes, at bankens engagementer med 

væsentlige svaghedstegn er tilfredsstillende afdækket med 

sikkerheder og fordelt med en fornuftig spredning på de enkelte 

produktionsgrene. 
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Kreditrisici – fortsat 
   

Udlån til planteavl i EU 

Nordjyske Bank har udlån til planteavl i EU på knap 3 procent af 

bankens udlån og garantier. Disse udlån vurderes at have en 

meget begrænset tabsrisiko for banken, idet de er sikret ved 

første prioritets panteret samt sikkerhedsmæssigt suppleret 

med garanti fra Eksport Kredit Fonden. Desuden er 

debitorernes soliditet over 45 procent.  

 

Fiskeri 

Fiskerierhvervet har en stor og positiv betydning for bankens 

markedsområde, idet der er mange virksomheder relateret 

hertil. Udlån og garantier til fiskeri udgør 2 procent af bankens 

samlede udlån og garantier. 

 

Fiskerierhvervet har de seneste år haft gode økonomiske 

forhold med gode afregningspriser, stigende fiskemængder 

samt lave udgifter til brændstof og renter og branchen har ikke 

store økonomiske udfordringer pt.  

 

Det er dog en branche med stor afhængighed af fiskeripolitik og 

reguleringer på området. Derfor er det positivt, at de netop 

indgåede fiskekvoter for 2018 sætter rammerne for en fortsat 

vækst og indtjening inden for fiskerierhvervet. 

 

 Ejendomseksponering 

Udlån og garantier til ejendomsbranchen udgør 13 procent af de 

samlede udlån og garantier. Heraf kan 25 procent henføres til 

den almennyttige sektor. 

  

Nordjyske Bank har i stort omfang medvirket ved 

ejendomsfinansieringen i både den almennyttige- og den private 

boligsektor, hvor der opleves en høj aktivitet med boligbyggeri - 

især i Aalborgområdet. Med baggrund i den høje byggeaktivitet 

har banken stor opmærksomhed på muligheden for at 

gennemføre projekterne og på efterfinansieringen heraf. 

 

Der er fortsat en positiv prisudvikling for boliger i Nordjylland, og 

især i Aalborg har priserne være stigende, og der har været 

større omsætning og kortere liggetid på både ejerlejligheder og 

villaer 
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Nordjyske Bank-aktien  
   

Bankens aktiekapital på 183,6 millioner kroner er fordelt på 

18.364.515 aktier med en stykstørrelse på 10 kroner. Aktien er 

optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S, hvor aktien 

indgår i Mid Cap-segmentet ultimo 2017. 

 

Stemmeret på bankens generalforsamling udøves således, at 

hver påbegyndt 100 kroner i samlet aktiebesiddelse giver 1 

stemme. 1.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, 

nogen aktionær kan afgive på egne vegne.  

 

Nordjyske Bank har over 42.500 aktionærer, hvoraf én 

aktionær ejer mere end 5 procent af aktiekapitalen, idet Jyske 

Bank A/S i Silkeborg besidder 38,51 procent af aktiekapitalen i 

Nordjyske Bank A/S pr. 6. april 2018. Jyske Bank A/S har 

- jævnfør Nordjyske Banks vedtægter - 1.000 stemmer. 

 

Se yderligere om aktien på side 7 vedrørende købstilbud og 

fusion. 

 Nordjyske Bank-aktien 31. 

marts 

2018 

31. 

marts 

2017 

 
Aktiekapital, mio.kr. 183,6 183,6 

 Total markedsværdi ultimo, mio.kr. 3.048,5 2.111,9 

 Børskurs ultimo 166 115 

 

Periodens resultat per aktie, kr. 5,6 3,3 

 

Indre værdi per aktie, kr. 155,9 149,7 

 Børskurs/indre værdi per aktie, kr. 1,07 0,77 

 

Indre værdi per aktie, kr. *) 132,6 125,1 

 Børskurs/indre værdi per aktie, kr. *) 1,25 0,92 

 *) Indre værdi excl. goodwill og kunderelationer. 

   

Finanskalender 2018  
  

15.08.2018 Offentliggørelse af halvårsrapport pr. 30. juni 2018 

01.11.2018 Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2018 
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Kvartalsrapport

Ledelsespåtegning

Nørresundby, den 3. maj 2018

Direktionen

Claus Andersen Carl Pedersen Mikael Jakobsen

adm. direktør viceadm. direktør bankdirektør

/Pia Foss Henriksen

økonomichef

Bestyrelsen

Mads Hvolby Sten Uggerhøj Per Lykkegaard Christensen

formand næstformand

Morten Jensen Poul Søe Jeppesen Anne Kaptain

Henrik Lintner John Chr. Aasted Lene Brix

Ole Nielsen Arne Ugilt Finn Aaen

Vi har dags dato godkendt kvartalsrapporten for perioden 1.

januar - 31. marts 2018 for Nordjyske Bank A/S.

Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed og er herudover udarbejdet i overens-

stemmelse med yderligere danske oplysningskrav til

delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at perioderegnskabet for perioden 1. januar - 31.

marts 2018 giver et retvisende billede af bankens aktiver og

passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse

vedrørende udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske

forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste

risici  og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartals-

rapporten.
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Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kroner note 1/1 - 31/3 2018 1/1 - 31/3 2017 1/1 - 31/12 2017

Renteindtægter 3 129.592 140.076 569.832

Renteudgifter 4 8.942 9.267 36.918

Netto renteindtægter 120.650 130.809 532.914

Udbytte af aktier m.v. 370 518 8.853

Gebyrer og provisionsindtægter 6 97.483 99.067 374.678

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 4.416 3.528 18.518

Netto rente- og gebyrindtægter 214.087 226.866 897.927

Kursreguleringer 7 55.187 22.721 68.052

Andre driftsindtægter 133 262 1.069

Udgifter til personale og administration 8 133.289 127.980 502.322

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 9 7.128 7.077 28.738

Andre driftsudgifter 329 447 1.478

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. 10 11.804 38.368 95.367

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 73 -65 -21

Resultat før skat 116.930 75.912 339.122

Skat 11 13.963 14.919 69.414

Periodens resultat 102.967 60.993 269.708

Totalindkomstopgørelse

Beløb i 1.000 kroner 1/1 - 31/3 2018 1/1 - 31/3 2017 1/1 - 31/12 2017

Periodens resultat 102.967 60.993 269.708

Værdiregulering domicilejendomme 0 0 -1.826

Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme 0 0 41

Hensættelse til pensionsforpligtelser 0 0 -403

Skat vedrørende hensættelse til pensionsforpligtelser 0 0 -8

Periodens totalindkomst 102.967 60.993 267.512
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Balance

Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kroner note 2018 2017 2017

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos

centralbanker 342.235 347.443 361.495

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 12 859.793 552.762 614.793

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 13+14 11.722.189 10.906.939 11.822.101

Obligationer til dagsværdi 2.354.785 2.836.000 2.660.927

Aktier m.v. 662.413 594.656 600.562

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.573 11.455 11.499

Aktiver tilknyttet puljeordninger 3.541.600 3.065.669 3.614.298

Immaterielle aktiver 15 427.512 449.542 433.019

Grunde og bygninger i alt 226.945 256.569 227.045

- Investeringsejendomme 33.175 61.833 33.175

- Domicilejendomme 193.770 194.736 193.870

Øvrige materielle aktiver 11.364 10.055 9.818

Aktuelle skatteaktiver 27.788 0 3.240

Aktiver i midlertidig besiddelse 2.185 12.436 2.185

Andre aktiver 141.507 172.014 145.202

Periodeafgrænsningsposter 13.549 9.289 21.196

Aktiver i alt 20.345.438 19.224.829 20.527.380

Aktiver
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Balance

Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kroner note 2018 2017 2017

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 16 260.693 266.538 313.922

Indlån og anden gæld i alt 16.796.148 15.596.086 16.743.401

  Indlån og anden gæld 17 12.944.723 12.374.204 12.944.009

  Indlån i puljeordninger 3.851.425 3.221.882 3.799.392

Aktuelle skatteforpligtelser 0 11.087 0

Andre passiver 103.397 277.646 190.694

Periodeafgrænsningsposter 1.106 1.847 1.569

Gæld i alt 17.161.344 16.153.204 17.249.586

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 11.734 11.614 11.669

Hensættelser til udskudt skat 13.858 19.191 15.070

Hensættelser til tab på garantier 20.669 17.984 20.892

Andre hensatte forpligtelser 5.220 5.113 5.220

Hensatte forpligtelser i alt 51.481 53.902 52.851

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud i alt 18 273.035 272.010 272.779

Egenkapital

Aktiekapital 183.645 183.645 183.645

Opskrivningshenlæggelser 16.431 18.216 16.431

Andre reserver 3.327 3.210 3.254

Overført overskud 2.656.175 2.540.642 2.668.030

Foreslået udbytte 0 0 80.804

Egenkapital i alt 2.859.578 2.745.713 2.952.164

Passiver i alt 20.345.438 19.224.829 20.527.380

Eventualforpligtelser 19 4.744.852 4.110.961 4.674.524

Passiver
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Bevægelser på egenkapitalen

Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kroner 2018 2017 2017

Aktiekapital, primo 183.645 183.645 183.645

Aktiekapital, ultimo 183.645 183.645 183.645

Opskrivningshenlæggelser, primo 16.431 18.216 18.216

Anden totalindkomst:

- værdiregulering domicilejendomme 0 0 -1.826

- skat vedrørende værdiregulering domicilejd. 0 0 41

Afgang ved ændret anvendelse / salg 0 0 0

Opskrivningshenlæggelser, ultimo 16.431 18.216 16.431

Lovpligtige reserver, primo 3.254 3.275 3.275

Periodens resultat 73 -65 -21

Lovpligtige reserver, ultimo 3.327 3.210 3.254

Overført overskud, primo 2.668.030 2.479.451 2.479.451

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger iht. IFRS 9 efter skat -114.933 0 0

Periodens resultat 102.967 60.993 188.904

Modtaget udbytte egne aktier 77 69 69

Køb/salg egne aktier 107 64 -4

Overført til andre reserver -73 65 21

Anden totalindkomst:

- Hensættelse til pensionsforpligtelser 0 0 -403

- Skat vedr. hensættelse til pensionsforpligtelser 0 0 -8

Overført overskud, ultimo 2.656.175 2.540.642 2.668.030

Foreslået udbytte, primo 80.804 73.458 73.458

Udbetalt udbytte -80.804 -73.458 -73.458

Foreslået udbytte, ultimo 0 0 80.804

0 0 80.804

2.859.578 2.745.713 2.952.164Egenkapital ultimo

Opskrivningshenlæggelser

Overført overskud

Foreslået udbytte

Aktiekapital

Andre reserver
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Kapitalgrundlag (solvens)

Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kroner 2018 2017 2017

2.859.578 2.745.713 2.952.164

Resultat for 1. kvartal indregnes ikke 102.967 60.993 -

Egenkapital før indregning af periodens resultat 2.756.611 2.684.720 2.952.164

Foreslået udbytte 0 0 80.804

Immaterielle aktiver 398.460 415.644 402.756

Ikke væsentlige investeringer i enheder i

den finansielle sektor 385.718 324.222 312.775

Forsigtig værdiansættelse 3.887 3.980 3.886

Andre fradrag 17.246 16.049 17.902

1.951.300 1.924.825 2.134.041

Supplerende kapital 273.035 272.010 272.779

Fradrag:

Ikke væsentlige investeringer i enheder i

den finansielle sektor 0 3.033 0

2.224.335 2.193.802 2.406.820

Kapitalkrav i.h.t. Artikel 92 i EU´s forordning nr. 575/2013 1.137.662 1.069.788 1.156.263

Risikoeksponering:

Samlet risikoeksponering 14.220.771 13.372.349 14.453.290

Egentlig kernekapitalprocent 13,7 14,4 14,8

Kernekapitalprocent 13,7 14,4 14,8

Kapitalprocent 15,6 16,4 16,7

Solvensbehov 9,6 9,8 9,5

Egenkapital

Fradrag:

Egentlig kernekapital efter fradrag

Resultatet for 1. kvartal 2018 er i lighed med resultatet for 1. kvartal 2017 ikke indregnet i kapitalgrundlaget ultimo kvartalet. Det 

betyder, at den opgjorte kapitalprocent er 0,4 procentpoint (0,2 procentpoint i 1. kvartal 2017) lavere end ved indregning af 

periodens resultat. 

Banken har valgt ikke at anvende overgangsordningerne for IFRS 9 i forbindelse med opgørelse af kapitalgrundlag, kapitalprocent 

og gearingsgrad. De offentliggjorte oplysninger afspejler således den fulde indvirkning af IFRS 9.

Kapital og kapitalkrav er opgjort efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36 EU af 26. 

juni 2013. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici.

Kapitalgrundlag

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018  •  side 31 



Kvartalsrapport

Anvendt regnskabspraksis

Denne kvartalsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med

Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets

”Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter

og fondsmæglerselskaber m.fl.”. Bestemmelserne i

Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er forenelige med

bestemmelserne om indregning og måling i de internationale

regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt NASDAQ OMX

Copenhagen A/S’s fastsatte oplysningskrav for børsnoterede

selskaber.

Med virkning fra den 1. januar 2018 overgik banken til at

anvende nedskrivningsregler, der er kompatible med

regnskabsstandarden IFRS 9. IFRS 9-reglerne er således

indarbejdet i den danske regnskabsbekendtgørelse, og med

IFRS 9 erstattes den tidligere gældende nedskrivningsmodel,

der var baseret på indtrufne tab (”incurred loss”-model), af en

nedskrivningsmodel, som er baseret på forventede tab

(”expected loss”-model).

Den nye forventningsbaserede nedskrivningsmodel inde-

bærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første

indregning nedskrives med et beløb svarende til det statistisk

forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker der

efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til

tidspunktet for første indregning, nedskrives aktivet med et

beløb, der svarer til det statistisk forventede kredittab i

aktivets restløbetid (stadie 2). Konstateres aktivet

værdiforringet (stadie 3), nedskrives aktivet med et beløb

svarende til det forventede kredittab i aktivets restløbetid, der

vil være større end i stadie 2, og renteindtægter indregnes i

resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode i forhold

til det nedskrevne beløb.

Nedskrivningerne på kunder i stadie 1 og 2 foretages på

baggrund af en porteføljemæssig modelberegning, mens

nedskrivningerne for stadie 3-kunder foretages ved en

manuel, individuel vurdering.

Den porteføljemæssige modelberegning foretages på

baggrund af en enklere model, som tager udgangspunkt i

bankens inddeling af kunderne i forskellige ratingklasser og

en vurdering af risikoen for de enkelte ratingklasser.

Beregningen sker i et setup, der udvikles og vedligeholdes på

Bankdata, suppleret med et fremadskuende, makro-

økonomisk modul, der udvikles og vedligeholdes af LOPI. Det

fremadskuende, makroøkonomiske modul genererer en

række justeringsfaktorer, som multipliceres på Bankdatas ”rå”

estimater, som derved justeres i forhold til udgangspunktet. 

De nye IFRS 9-regler medfører yderligere nedskrivninger på

147 mio. kr. primo 2018 og påvirker dermed egenkapitalen

primo 2018 med 115 mio. kr. efter skat. Der er ikke foretaget

tilpasning af sammenligningstal.

De nye IFRS 9-regler betyder også, at amortisering af

underkurs på overtagne engagementer fra A/S Nørresundby

Bank fra og med 1. januar 2018 ikke påvirker posten

renteindtægter, jfr. note 1, og har uvæsentlig påvirkning på

posten nedskrivninger. 

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold

til seneste regnskabsår. Der er dog foretaget justeringer i

enkelte noter og opgørelser, herunder tilpasning af

sammenligningstal. For yderligere information om den

anvendte regnskabspraksis henvises til Nordjyske Banks

Årsrapport 2017 på:

www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations

Regnskabsmæssige skøn og estimater

I forbindelse med udarbejdelsen af kvartalsrapporten og

opgørelse af de regnskabsmæssige værdier af visse aktiver

og forpligtelser foretager ledelsen vurderinger og skøn over

hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af de

pågældende aktiver og forpligtelser på balancedagen.

De foretagne skøn og vurderinger er baseret på forud-

sætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som er

usikre og uforudsigelige, hvorfor de endelige faktiske

resultater således kan afvige fra de udøvede skøn og

vurderinger.

Der har ikke været usædvanlige forhold som har påvirket de

udøvede skøn og vurderinger.

De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling

knytter sig til værdiansættelse af:

a)  Udlån 

b)  Immaterielle aktiver, herunder goodwill

c)  Ejendomme

d)  Unoterede finansielle instrumenter, herunder

     sektoraktier

For en nærmere beskrivelse af de anvendte værdi-

ansættelsesmetoder henvises til ”Væsentlige regnskabs-

mæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder” i Nordjyske

Banks Årsrapport 2017 på:

www.nordjyskebank.dk/ombanken/investorrelations
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Noter

1. Hovedtal - Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

(beløb i mio. kr.) 2018 2017 2017

Resultatopgørelse:

Netto renteindtægter*) 120,7 130,8 532,9

Gebyrer og provisionsindtægter, netto 93,1 95,5 356,2

Netto rente- og gebyrindtægter 214,1 226,9 897,9

Kursreguleringer 55,2 22,7 68,1

Udgifter til personale og administration 133,3 128,0 502,3

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 11,8 38,4 95,4

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,1 -0,1 0,0

Resultat før skat 116,9 75,9 339,1

Periodens resultat 103,0 61,0 269,7

Anden totalindkomst 0,0 0,0 -2,2

Omsætning 227,2 239,4 945,6

Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

2018 2017 2017

Balance:

Udlån 11.722 10.907 11.822

Obligationer 2.355 2.836 2.661

Aktier m.v. 662 595 601

Kapitalandele i associerede og

tilknyttede virksomheder 12 11 11

Investeringsejendomme 33 62 33

Domicilejendomme 194 195 194

Aktiver i midlertidig besiddelse 2 12 2

Indlån, incl. puljer 16.796 15.596 16.743

Efterstillede kapitalindskud 273 272 273

Egenkapital 2.860 2.746 2.952

Aktiver i alt 20.345 19.225 20.527

Garantier 4.745 4.111 4.675

*) I nettorenteindtægter indgår pr. 31/3 2018 0 mio. kr. (1. kvartal 2017: 9,2 mio. kr., 2017: 39,5 mio. kr.), som vedrører den 

indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra A/S Nørresundby Bank i 2015.
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Noter

2.  Nøgletal 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

(beløb i mio. kr.) 2018 2017 2017

Kapitalgrundlag

Kapitalprocent 15,6 16,4 16,7

Kernekapitalprocent 13,7 14,4 14,8

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 16,4 11,0 11,9

Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 14,5 8,9 9,4

Indtjening pr. omkostningskrone 1,8 1,4 1,5

Afkastningsgrad i procent efter skat, p.a. 2,0 1,3 1,3

Markedsrisici

Renterisiko i procent af kernekapital 1,2 1,1 1,4

Valutaposition i procent af kernekapital 0,6 0,7 0,6

Valutarisiko i procent af kernekapital 0,0 0,0 0,0

Kreditrisici

Udlån i forhold til egenkapital (gearing) 4,1 4,0 4,0

Periodens udlånsvækst i procent -0,8 0,8 9,2

Summen af store eksponeringer i procent af kapitalgrundlag 14,6 35,9 13,5

Periodens nedskrivningsprocent p.a. 0,3 1,0 0,6

Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,8 6,5 5,9

Akkumuleret nedskrivningsprocent inkl. underkurs*) 7,3 7,5 6,4

Ejendomseksponering før nedskrivninger 13,3 10,8 12,8

Likviditetsrisici

Udlån før nedskrivninger i procent af indlån 76,8 76,6 76,6

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i procent 112,9 129,9 114,6

Stabil funding-ratio 0,59 0,59 0,59

Liquity Coverage Ratio (LCR) 272 268 257

Nordjyske Bank - aktien

kr. pr. aktie á 10 kr.

Periodens resultat efter skat pr. aktie 22,4 13,3 14,7

Indre værdi pr. aktie 155,9 149,7 160,9

Børskurs 166,0 115,0 120,0

Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 4,4

Børskurs/periodens resultat pr. aktie (P/E) 7,4 8,7 8,2

Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,07 0,77 0,75

*) De akkumulerede nedskrivninger på udlån udgør 1.183 mio. kr. pr. 31. marts 2018, mens hensættelse til tab på garantier udgør 21 

mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør dermed 6,8% pr. 31. marts 2018. Banken har endvidere overtagne 

nedskrivninger for 86 mio. kr. fra Nørresundby Bank, der regnskabsteknisk indgår som underkurs og derfor ikke indgår i de 

akkumulerede nedskrivninger. Samlet er der således akkumulerede nedskrivninger, hensættelser og underkurs for 1.290 mio. kr., 

svarende til en korrigeret akkumuleret nedskrivningsprocent på 7,3%.
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Noter til resultatopgørelsen

3. Renteindtægter 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

16 172 266

125.974 126.285 514.531

0 9.210 39.493

1.738 2.469 9.645

1.404 1.404 3.748

460 536 2.149

129.592 140.076 569.832

4. Renteudgifter 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1.220 761 3.670

Indlån og anden gæld 3.561 4.447 17.406

Efterstillede kapitalindskud 3.872 3.878 15.713

Øvrige renteudgifter 289 181 129

8.942 9.267 36.918

5. Omsætning 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

129.592 140.076 569.832

97.483 99.067 374.678

133 262 1.069

227.208 239.405 945.579

Renteindtægter

Gebyrer og provisionsindtægter

Omsætning i alt

Nordjyske Bank A/S driver traditionel bankvirksomhed i region Nordjylland 

og i København med hovedsæde i Nørresundby. Der er ikke etableret 

filialer i udlandet og der er ikke modtaget offentlige tilskud. 

centralbanker 

Øvrige renteindtægter

Renteindtægter i alt

Renteudgifter i alt

Der er ingen renteudgifter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger.

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 

Underkurs vedrørende overtagne udlån fra A/S Nørresundby Bank

Andre driftsindtægter

Der er ingen renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger.

Udlån og andre tilgodehavender 

Obligationer

Afledte finansielle instrumenter 

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018  •  side 35 



Kvartalsrapport

Noter til resultatopgørelsen

6. Gebyrer og provisionsindtægter 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

28.758 35.204 120.772

10.033 10.072 41.357

33.971 31.270 124.942

7.175 6.361 27.086

17.546 16.160 60.521

97.483 99.067 374.678

7. Kursreguleringer 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

-835 -1.839 -3.460

-3.995 7.753 7.161

56.930 12.438 41.577

0 -238 5.325

2.054 2.598 10.051

1.033 2.009 7.398

-93.759 75.503 149.824

93.759 -75.503 -149.824

55.187 22.721 68.052

8. Udgifter til personale og administration 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

Direktion 2.372 2.385 11.332

Bestyrelse 794 807 3.196

Repræsentantskab 267 273 1.067

I alt 3.433 3.465 15.595

Lønninger 55.108 56.396 223.890

Pension 6.154 6.161 25.863

Udgifter til social sikring m.v. 1.420 1.557 4.430

Afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen 8.899 8.385 34.800

I alt 71.581 72.499 288.983

58.275 52.016 197.744

133.289 127.980 502.322

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere 419 421 421

Antal beskæftigede medarbejdere 420 429 432

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab

Obligationer

Aktier m.v. 

Investeringsejendomme

Andre udlån og tilgodehavender (hedge)

Kursreguleringer i alt

Som følge af ændringer i bogføring af gebyrindtægter er der af hensyn til sammenligneligheden ændret i specifikationen af 

gebyrindtægter for 1. kvartal 2017, jfr. omtale heraf under anvendt regnskabspraksis.

Garantiprovision

Øvrige gebyrer og provisioner

Gebyrer og provisionsindtægter i alt

Personaleudgifter:

Øvrige administrationsomkostninger

Indlån i puljeordninger

Valuta

Afledte finansielle instrumenter

Aktiver tilknyttet puljeordninger

Betalingsformidling

Lånesagsgebyrer

Værdipapirhandel og depoter

Udgifter til personale og administration i alt
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9. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

5.508 5.507 22.030

100 475 384

Nedskrivninger og tilbageførte nedskrivninger på domicilejendomme, netto 0 0 548

1.520 1.095 5.776

7.128 7.077 28.738

10. Nedskrivning og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

Nedskrivninger og hensættelser 11.902 39.475 105.515

Tabt, ikke tidligere nedskrevet/hensat 966 549 10.529

Indgået på tidligere afskrevne fordringer -1.064 -1.656 -20.677

Nedskrivning og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. i alt 11.804 38.368 95.367

11. Skat 1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

13.963 14.919 69.414

0 0 -33

13.963 14.919 69.381

15.175 16.150 73.671

-1.212 -1.212 -5.301

0 -19 1.044

13.963 14.919 69.414

22,0% 22,0% 22,0%

-10,1% -2,3% -1,8%

Andel af resultat i tilknyttede virksomheder 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,3%

11,9% 19,7% 20,5%

Den effektive skatteprocent er skat af periodens resultat i forhold til resultat før skat.

Afskrivninger på immaterielle aktiver, kunderelationer

Aktuel skat

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter mv.

Skat af periodens resultat

Periodens skat kan opdeles således:

Afskrivninger på øvrige materielle aktiver

Af- og nedskrivninger i alt

Afskrivninger på domicilejendomme

Den skattemæssige virkning af IFRS 9-reglerne udgør et fradrag med en skatteværdi på 32,4 millioner kroner, som er indregnet 

under egenkapitalen og aktuelle skatteaktiver i balancen.

Effektiv skatteprocent

Skat af anden totalindkomst (egenkapitalbevægelser)

Skat i alt

Regulering af tidligere års beregnede skat

Skat af periodens resultat

Aktuel skatteprocent

Regulering af tidligere års beregnede skat

Den udgiftsførte skat kan specificeres således:

Ændring i udskudt skat
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12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

859.793 544.252 614.793

- over 1 år til og med  5 år 0 5.000 0

- over 5 år 0 3.510 0

I alt tilgodehavende hos kreditinstitutter

859.793 552.762 614.793

765.125 426.054 545.069

94.668 126.708 69.724

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 859.793 552.762 614.793

13. Nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender mv. Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

Primo 961.175 965.229 965.229

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger -961.175 0 0

Nedskrivninger i perioden 0 85.746 216.375

Tilbageførsel af nedskrivninger

foretaget i tidligere perioder 0 49.401 128.561

Andre bevægelser 0 9.673 42.984

Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet 0 21.936 134.852

Ultimo 0 989.311 961.175

Gruppevise nedskrivninger

Primo 46.780 40.768 40.768

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger -46.780 0 0

Nedskrivninger i perioden 0 2.909 11.760

Tilbageførsel af nedskrivninger

foretaget i tidligere perioder 0 601 5.748

Ultimo 0 43.076 46.780

Saldo overført 0 1.032.387 1.007.955

(fortsættes)

Anfordringstilgodehavender

Restløbetid:

og centralbanker

Tilgodehavende på opsigelse hos centralbanker

Tilgodehavende hos kreditinstitutter

Individuelle nedskrivninger
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13. Nedskrivninger og hensættelser på udlån

      og tilgodehavender mv. (fortsat) Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

Saldo overført 0 1.032.387 1.007.955

Stadie 1 nedskrivninger

Akkumulerede stadie 1 nedskrivninger primo 0 - -

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger 53.026 - -

10.104 - -

Tilbageførsel af stadie 1 nedskrivninger i perioden -9.775 - -

Akkumulerede stadie 1 nedskrivninger ultimo 53.355 - -

Stadie 2 nedskrivninger

Akkumulerede stadie 2 nedskrivninger primo 0 - -

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger 149.945 - -

35.810 - -

Tilbageførsel af stadie 2 nedskrivninger i perioden -34.818

Akkumulerede stadie 2 nedskrivninger ultimo 150.937 - -

Stadie 3 nedskrivninger

Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger primo 0 - -

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger 954.750 - -

59.470 - -

Tilbageførsel af stadie 3 nedskrivninger i perioden -51.777 - -

Andre bevægelser 27.697 - -

Tabsbogført dækket af stadie 3 nedskrivninger -11.597 - -

Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger ultimo 978.543 - -

Underkurs på overtagne udlån fra A/S Nørresundby Bank 86.259 166.725 104.275

I alt nedskrivninger og underkurs på udlån 1.269.094 1.199.112 1.112.230

Hensættelser til tab på garantier

Akkumulerede hensættelser primo 20.893 17.524 17.524

Ændret regnskabspraksis for hensættelser -2.416 - -

7.835 1.660 15.502

Tilbageførsel af hensættelser i perioden -4.947 -838 -2.847

Tabsbogført dækket af hensættelser -696 -362 -9.287

Akkumulerede hensættelser til tab på garantier ultimo 20.669 17.984 20.892

1.289.763 1.217.096 1.133.122

Stadie 1 nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden

Stadie 2 nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden

Stadie 3 nedskrivninger i perioden

Hensættelser i perioden

Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 

samt hensættelser til tab på garantier på balancetidspunktet
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14. Kreditrisici Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

0,0% 0,0% 0,0%

Landbrug 7,0% 8,4% 7,6%

Planteavl i udlandet (EU) 2,5% 2,8% 2,6%

Pelsdyravl 0,7% 0,7% 0,5%

Fiskeri 2,5% 2,3% 2,4%

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri i alt 12,7% 14,2% 13,1%

4,6% 4,0% 4,4%

0,7% 0,5% 0,5%

4,2% 4,9% 4,2%

4,9% 5,9% 5,4%

1,3% 1,2% 1,2%

0,6% 0,4% 0,6%

7,5% 8,7% 7,6%

12,7% 10,2% 12,0%

5,2% 5,4% 5,3%

41,7% 41,2% 41,2%

Erhverv i alt 54,4% 55,4% 54,3%

45,6% 44,6% 45,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Bygge og anlæg

Handel

Transport, hoteller og restauranter

Information og kommunikation

Øvrige erhverv i alt

I alt

Finansiering og forsikring

Private

Øvrige erhverv

Energiforsyning

Udlån og garantier (efter nedskrivninger) fordelt på 

sektorer og brancher

Offentlige myndigheder

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri:

Industri og råstofudvinding

Fast ejendom
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14. Kreditrisici (fortsat) Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

0,0% 0,0% 0,0%

Landbrug 8,4% 9,5% 8,8%

Planteavl i udlandet (EU) 1,9% 2,2% 2,0%

Pelsdyravl 0,7% 0,7% 0,6%

Fiskeri 2,1% 2,2% 2,3%

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri i alt 13,1% 14,6% 13,7%

4,5% 3,8% 4,2%

0,8% 0,9% 0,8%

6,3% 5,9% 6,0%

6,6% 7,3% 6,6%

1,5% 1,6% 1,5%

0,6% 0,4% 0,5%

6,4% 7,1% 6,5%

13,0% 11,1% 12,4%

5,5% 6,1% 5,9%

Øvrige erhverv i alt 45,2% 44,2% 44,4%

Erhverv i alt 58,3% 58,8% 58,1%

41,7% 41,2% 41,9%

100,0% 100,0% 100,0%

15. Immaterielle aktiver Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

141.259 163.289 146.766

286.253 286.253 286.253

427.512 449.542 433.019

16. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

260.693 266.538 313.922

260.693 266.538 313.922

Offentlige myndigheder

Maksimal krediteksponering (udlån, garantier og 

kredittilsagn) fordelt på sektorer og brancher

I alt

Energiforsyning

Handel

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri:

Immaterielle aktiver i alt

Goodwill

Anfordring

Kunderelationer

Transport, hoteller og restauranter

Information og kommunikation

Finansiering og forsikring

Fast ejendom

Øvrige erhverv

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt

Industri og råstofudvinding

Bygge og anlæg

Private
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17. Indlån og anden gæld Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

11.359.121 10.463.355 11.279.942

- til og med 3 måneder 351.662 341.042 374.273

- over 3 måneder til og med 1 år 22.107 42.624 34.318

- over 1 år til og med  5 år 298.722 655.649 436.957

- over 5 år 913.111 871.534 818.519

12.944.723 12.374.204 12.944.009

- anfordring 11.294.394 10.404.042 11.216.393

- opsigelse 384.752 636.032 478.682

- tidsindskud 1.025 2.283 1.025

- særlige indlån 1.264.552 1.331.847 1.247.909

12.944.723 12.374.204 12.944.009

Andel af indlån incl. puljeordninger dækket af Garantiformuen 84% 84% 83%

18. Efterstillede kapitalindskud Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

273.035 272.010 272.779

273.035 272.010 272.779

Heraf medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget 273.035 272.010 272.779

Renter 3.872 3.878 15.713

Restløbetid

Anfordring

I februar 2015 er udstedt 275 mio. kr. i kapitalbeviser til kurs 100. 

Kapitalbeviserne har en løbetid på 10 år og kan hverken helt eller delvist indfries før den dag, der falder 5 år efter udstedelsesdagen. 

Udstedelsen sker til en rente udmålt som den 5-årige swaprente med et tillæg på 5,00 %-point p.a. gældende i 5 år fra og med 

udstedelsesdagen, svarende til 5,341% p.a. 

Derefter vil renten være Cibor 6 mdr. med et tillæg på 5,00 %-point p.a.

Indlån og anden gæld i alt

Fordelt på kategorier

Indlån og anden gæld i alt

Herudover kan det oplyses, at bankens 10 største indlånskunder udgør mindre end 5 procent af det samlede indlån.

Supplerende kapital

Efterstillede kapitalindskud i alt
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19. Eventualforpligtelser Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2017

3.396.274 2.920.561 3.335.191

955.938 782.600 905.827

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 10.541 47.984 19.831

382.099 359.816 413.675

4.744.852 4.110.961 4.674.524

91.325 88.108 87.190

251 252 251

26.050 30.510 34.254

0 7.300 0

Nordjyske Bank A/S er administrationsselskab i en dansk sambeskatning, hvori indgår Sæbygaard Skov A/S. 

Nordjyske Bank A/S hæfter derfor, ifølge selskabsrettens regler herom, fra og med 1. juli 2012 for indkomstskatter m.v. for det 

sambeskattede selskab, og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for det 

sambeskattede selskab. 

Banken er ikke part i nogen retssager, der vurderes at kunne medføre væsentlige tab og dermed en væsentlig ændring af 

kvartalsregnskabet.

Finansgarantier

Tabsgarantier for realkreditlån

Øvrige garantier

I alt 

Pantsætninger

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med EMIR-aftaler

Til sikkerhed for clearing mv. over for Danmarks Nationalbank er pantsat 

obligationer med en kursværdi på

Til sikkerhed for tabsramme over for Vækstfonden som følge af Nordjyske 

Banks ejerandel i Landbrugets Finansieringsbank er der på sikringskonto 

deponeret

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med CSA aftaler
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