
Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010

Resultat før skat forrenter egenkapitalen med 9,2 % p.a.
Netto renteindtægter forøget med 10 pct. til 87 mio. kr.

Indtægter i forbindelse med andre aktiviteter forøget med 23 pct. til 25 mio. kr.

Basisindtægterne samlet forøget med 10 pct. til 116 mio. kr. 

Administrationsomkostninger forøget med 11 mio. kr. til 65 mio. kr., korrigeret for

effekten af tilkøbet af Øster Brønderslev Sparekasse og kerneaktiviteterne i Løkken

Sparekasse kan stigningsprocenten opgøres til 3,5.

Basisindtjening på 43 mio. kr. - svarende til forventningerne.

Nedskrivninger og tab på udlån og garantier på i alt 22 mio. kr., svarende til en

nedskrivningsprocent på 1,1 p.a.

Kursregulering af noterede værdipapirer på 5 mio. kr.

Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende.

Solidt kapitalgrundlag og god likviditet
Egenkapitalen andrager i alt 1.141 mio. kr.

Solvensprocenten er opgjort til 16,0 - alene baseret på egenkapital.

Det individuelle  solvensbehov er opgjort til under 8,0, som er lovens minimumskrav.

Det likviditetsmæssige råderum er opgjort til 2,4 mia. kr.

Forventninger til hele 2010
Banken forventer uændret i 2010 at kunne realisere en pæn basisindtjening før nedskrivnin-

ger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer  -  og  på niveau med, hvad der

er realiseret i 2009 - eller på 175-200 mio. kr.

Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån m.v. og

kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. Den største usikkerheds-

faktor ligger på nedskrivningsposten på udlån og garantier, hvor den økonomiske recession

må forventes at medføre en nedskrivningsprocent i 2010 på niveau med det, der er realiseret

i 2009. Dybden og konsekvenserne af det økonomiske tilbageslag er svært at kvantificere,

men en tabsprocent på mellem 1,0 og 1,5 i 2010 skønnes ikke urealistisk.
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Tilfredsstillende forretningsomfang med kunder

Bankens forretningsomfang med kunder udvikler sig fortsat tilfredsstillende, de eksterne forhold taget i

betragtning.

Indlån, incl. indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, er i løbet af det seneste år forøget med

1.192 mio. kr. til i alt 6,5 mia. kr.  Udlån er i samme periode forøget med 655 mio. kr. til i alt 6,2 mia.

kr. Stigningen i såvel indlån som udlån kan primært henføres til overtagelsen af Øster Brønderslev

Sparekasse samt kerneaktiviteterne i Løkken Sparekasse.

Eventualforpligtelser i form af garantier stillet på foranledning af bankens kunder er i løbet af året

forøget med  489 mio. kr. til i alt 1,5 mia. kr. Heraf kan 220 mio. kr.  henføres til overtagelsen af Øster

Brønderslev sparekasse samt kerneaktiviteterne i Løkken Sparekasse.

Den samlede kreditrisiko (udlån og garantier) er således i løbet af året forøget med 1.144 mio. kr. til 7,7

mia. kr. Inklusive et samlet indlån på 6,5 mia. kr. andrager det samlede bogførte forretningsomfang

med kunder i alt 14,2 mia. kr. Hertil kommer, at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt 5,5

mia. kr. Inklusiv formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således

19,7 mia. kr. 

Den samlede balance er forøget med 566 mio. kr. til i alt 8,5 mia. kr.

6721,420,4Resultat efter skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7428,526,0Resultat før skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210,00,0Engangsudgifter ved integration af ny virksomhed

9-1,15,0Kursregulering af noterede værdipapirer m.v. . .
8629,621,0Basisindtjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9715,422,4Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender

18345,043,4Basisindtjening før nedskrivning m.v. . . . . . . . .
255,36,8Det Private Beredskab, omkostninger . . . . . . . . . .

23954,265,3Administrationsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . .
447104,5115,5Basisindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174,53,1Andre driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430100,0112,4Netto rente- og gebyrindtægter . . . . . . . . . . . . .

9020,325,0Gebyrer og  provisioner m.v. netto . . . . . . . . . . . .
34079,787,4Nettorenteindtægter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009
1/1 - 31/12

12 mdr.

2009
1/1 - 31/3

3 mdr.

2010
1/1 - 31/3

3 mdr.

Resultatopgørelse i sammendrag
(beløb i mio. kr.)
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Basisindtægterne forøget med 10 pct. eller 11 mio. kr.

Bankens netto renteindtægter for de første 3 måneder af 2010 er i forhold til samme periode sidste år

forøget med 7,7 mio. kr. - eller 10 pct. - til i alt 87,4 mio. kr. 

Indtægter i forbindelse med andre aktiviteter, herunder betalingsformidling, kapitalforvaltning og

garantistillelse, er i samme periode forøget med 4,7 mio. kr. - eller 23 pct. - til 25 mio. kr.  Andre

driftsindtægter udviser et fald på 1,4 mio. kr. til i alt 3,1 mio. kr. 

De samlede basisindtægter er netto forøget med 10 pct. eller 11,0 mio. kr. til i alt 115,5 mio. kr.

Ordinær stigning i omkostningerne på 3,5 pct.

De ordinære administrationsomkostninger er forøget med 11,1 mio. kr. En stigning hvoraf langt den

overvejende del kan henføres til overtagelsen af Øster Brønderslev Sparkasse samt kerneaktiviteterne i

Løkken Sparekasse. Korrigeret herfor andrager stigningsprocenten 3,5.

Bankens garantiprovision til Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet, som skal

betales i perioden oktober 2008 til september 2010, androg i første kvartal 2010 i alt 6,8 mio. kr. - mod

5,3 mio. kr. i samme periode i 2009. Ordningen ophører pr. 1/10-2010. I ordningens resterende løbetid

resterer således betaling af 13,6 mio. kr. i garantiprovision.

Basisindtjeningen - 43,4 mio. kr.

Basisindtjeningen - før nedskrivninger på udlån m.v. - er reduceret med 1,6 mio. kr. til i alt 43,4 mio.

kr. Eksklusiv garantiprovision til Det Private Beredskab er basisindtjeningen således uændret. Basisind-

tjeningen svarer til det forventede.

Nedskrivninger på udlån

Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender med henblik på

opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I årets første kvartal er der foretaget nye

nedskrivninger på 29,5 mio. kr., medens der er tilbageført nedskrivninger for 3,5 mio. kr.  Hertil

kommer at der er tilbageført modtagne renter på nedskrevne fordringer for 3,8 mio. kr. 

Nedskrivninger og afskrivninger på udlån m.v. har påvirket bankens resultat for første kvartal 2010 med

22,2 mio. kr. - eller 1,1 pct. p.a. af udlån og garantier.

Landbrugets vanskeligheder kan ikke ryste banken

Der er meget fokus på landbrugets situation.

Landbruget fylder meget i den nordjyske erhvervsstruktur. Som områdets lokale banken er Nordjyske

Bank naturligvis stærkt engageret i landbruget som långiver. 16,8 pct. af bankens samlede udlån og

garantier er placeret i landbrugssektoren (excl. pelsdyravl) mod 17,2 pct. ved årets start. 
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Risikomæssigt udgør udlån og garantier til landbruget 31/3-2010 - før fradrag af stillede sikkerheder  -

114% af bankens egenkapital. 

Der synes p.t. at være politisk vilje til at forbedre landbrugets rammebetingelser, således at forskellen til

rammevilkårene for landbrugets udenlandske kolleger/konkurrenter indsnævres. Dette sammen med

forbedrede prisrelationer synes fremadrettet at skabe mulighed for overskudsgivende drift for de mange

effektive landmænd. 

Kendetegnede ved bankens landbrugskunder er, at den altovervejende hovedpart har betydelige rygstød

og modstandskraft i form af en betydelig solvens og egenkapital. 

Uagtet dette har bankens pr. 31/3-2010 foretaget reservationer på 148 mio. kr.  - eller 10% af bankens

samlede udlån og garantier.

  

Banken har herudover lavet stresstest dækkende, hvad der kunne ske, såfremt de i 2008 og  2009 dystre

indtjeningsforhold i landbruget ville fortsætte flere år fremover.

Skulle alle de af bankens kunder inden for landbrugssektoren med svag soliditet, som p.t. ikke er i

økonomiske vanskeligheder, senere - p.g.a. fortsat svage indtjeningsforhold flere år fremover - komme i

økonomiske vanskeligheder, skønnes bankens maksimale tab at andrager 106 mio. kr. Dette beløb har

banken  afsat i det individuelle solvensbehov som yderligere stødpude. 

Såfremt denne reservation skulle udgiftsføres vil den kunne afdækkes af bankens løbende indtjening -

uden at banken resultat herved vil blive negativt.

Skulle beløbet udgiftsføres straks vil det indebære en reduktion af bankens solvens - som er af bedste

kvalitet, nemlig egenkapital - fra 16,0 til 14,6 pct.

Går man til ekstremerne i bankens stresstest  og forudsætter, at hele 27 pct. af bankens udlån og garan-

tier til landbrugssektoren tabes på en gang  - uden reduktion via bankens løbende  indtjening og at de  

for engagementerne stillede sikkerheder, som vi normalt ansætter til 80% af en forsigtig handelsværdi,

ikke indbringer noget overhovedet og der ikke opnås dividende af mellemværenderne - vil bankens

solvens udgøre 12,9 pct. - fortsat alene baseret på egenkapital. 

Stresstesten bekræfter, at landbrugets vanskeligheder - også såfremt de måtte fortsætte i en længere

periode fremover - ikke vil kunne ryste banken. 

 

Resultat før skat forrenter egenkapitalen med 9,2 % p.a.

Årets resultat før skat andrager for årets første kvartal i alt 26,0 mio. kr. - det svarer til en forrentning af

egenkapitalen på 9,2 % p.a.
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Årets resultat efter skat andrager i alt 20,3 mio. kr. - mod 21,4 mio. kr. for samme periode i 2009.

Bankens ledelse anser - de vanskelige eksterne forhold taget i betragtning - resultatet for

tilfredsstillende.

Komfortabel likviditetsmæssig situation

Forud for den internationale og nationale finanskrise havde Nordjyske Bank allerede i april 2007 sikret

sig en langsigtet finansiering på det internationale pengemarked i form af et seniorlån på godt 1 mia.

kr. Halvdelen med en løbetid på 3 år, det vil sige frem til dette forår, og den anden halvdel med en

løbetid på 5 år, det vil sige frem til foråret 2012. 

Den første rate på ca. 500 mio. er ultimo marts indfriet med egne midler.

Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken samt

egenkapital - og at det yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Derimod

ønsker banken ikke at finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsind-

skud hentet uden for bankens sædvanlige kundekreds.

Overordnet kan bankens likviditetsmæssige situation opgøres således:

Indlån, incl. pulje 6,5 mia. kr.

Egenkapital 1,1 mia. kr.

Egen likviditet 7,6 mia. kr.

Udlån 6,2 mia. kr.

Likviditetsoverskud 1,4 mia. kr.

Hertil kommer ovennævnte seniorlån på ca. 0,5 mia. kr. (løbende indtil april 2012) samt midlertidige

trækningsrettigheder i Nationalbanken på andre 0,5 mia. kr.  Aktuelt er der således  et likviditetsmæs-

sigt råderum på ca. 2,4 mia. kr.  

Banken har således en komfortabel likviditetsmæssig situation.

På baggrund af en analyse af bankens indlånsbestand er det bankens vurdering, at ca. 75 - 80 pct. af

det samlede indlån vil være dækket af Indskydergarantifonden, når den nye dækningssum på 750.000

kr. træder i kraft i forbindelse med udløbet af Bankpakke I ultimo september 2010.

Banken har iværksat en række aktiviteter med henblik på at sikre, at det likviditetsmæssige råderum

også på længere sigt fastholdes på et tilfredsstillende niveau. I den forbindelse har banken i marts

måned indgivet en ansøgning til Finansiel Stabilitet A/S om en garantiramme på 1,5 mia. kr.  til en

mulig yderligere sikring af bankens funding frem til udgangen af 2013, såfremt banken inden udgangen

af 2010 skønner en sådan sikring ønskelig. Finansiel Stabilitet A/S har netop imødekommet bankens

ansøgning.
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Det kan supplerende oplyses, at banken ikke har ydet udlandslån til kunder mod garanti. Lån i fremmed

mønt til bankens kunder er finansieret direkte og med egne midler. Banken har ikke forøget det finan-

sielle beredskab ved hjemtagelse af realkreditlån i bankens ejendomme. 

Usikkerhed ved indregning og måling

Periodens resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem der allerede er omtalt i ledel-

sesberetningen. Og der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet hændelser, som har indfly-

delse på resultatet for første kvartal 2010,  bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling

ultimo marts 2010.

Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet et skøn. De udøvede skøn er baseret på

forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige.

De væsentligste skøn vedrører 

nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremti-

dige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn,

værdifastsættelse af goodwill, med hensyn til kvantificering af de fremtidige indtægter og den

anvendte kalkulationsrente,

værdifastsættelse af ejendomme, med hensyn til de anvendte kalkulationsrenter, samt

værdifastsættelse af unoterede sektoraktier, jf. nedenstående 

Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v. -

de såkaldte sektoraktier, er behæftet med et væsentligt skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsvær-

di. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler.

Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes

senest aflagte og godkendte regnskaber. Princippet for bankens fastsættelse af dagsværdien er uændret i

forhold til de foregående år. 

Kapitalforhold og soliditet

Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af

kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle

risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager pr. 31. marts

2010 16,0.

I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken offentliggøre detaljerede

informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår

af bankens hjemmeside www.nordjyskebank.dk.

Banken er tilsluttet Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet. Det betyder, at

bankens simple kreditorer, herunder indlånskunder, frem til udgangen af september 2010 er dækket af

en statsgaranti. Det betyder også, at banken i perioden frem til udgangen af september 2010 skal betale
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en garantiprovision, på  2,2 mio. kr. månedligt, eller i alt ca. 51 mio. kr., samt dække en forholdsmæs-

sig andel af de tab, der konstateres i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter - indtil

videre i alt ca. 22 mio. kr.

Finansielle risici

Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Det illustreres ved at summen af

store engagementer andrager beskedne 13 pct. af egenkapitalen.  Den samlede gearing af udlån er

moderat - 5,5 gange bankens egenkapital. Incl. garantier andrager den samlede kreditgearing 6,7

gange egenkapitalen. 

Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for ændringer i renteniveauet og udsving i valuta-

kurserne. Ultimo marts 2010 androg bankens renterisiko, det vil sige det tab/den gevinst, banken risike-

rer at lide/opnå ved en ændring i den effektive rente på 1 procentpoint, 810 t.kr., og valutakursrisikoen

(udtrykt ved indikator 2) androg 260 t.kr.

Det individuelle solvensbehov

Siden 2007 har pengeinstitutter i Danmark skullet opgøre deres individuelle solvensbehov i en intern

beregning, som afspejlede risikoprofilen i det enkelte pengeinstitut, når denne blev udsat for en række

stresstests, hvorved man beregnede det enkelte pengeinstituts individuelle solvensbehov og den

nødvendige tilstrækkelige basiskapital.

Uagtet beregningens resultat kan det individuelle solvensbehov ikke udgøre mindre end lovgivningens

minimumskrav på 8 pct.

Nordjyske Banks beregning af det individuelle solvensbehov udgør under 8 pct., hvorfor bankens

solvensbehov udgør lovens minimumskrav på 8 pct. Set i lyset af, at den faktiske solvens udgør 16,0 pct.

ultimo marts 2010, har banken en overdækning af det individuelle solvensbehov på 100 pct. - baseret

på kapital af bedste kvalitet, nemlig egenkapital. Det understreger bankens solvensmæssige robusthed.

Det er også baggrunden for, at banken ikke har ansøgt om kapital fra bankpakke II.

For nærmere oplysning om bankens beregnede individuelle solvensbehov, der senest er revideret i

februar måned, henvises til bankens hjemmeside: www.nordjyskebank.dk

Koncernredegørelse

Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for første kvartal

2010 er indeholdt i bankens resultatopgørelse under “resultat af kapitalandele i associerede og tilknyt-

tede virksomheder”. Aktierne er optaget til 12,8 mio. kr., der er den regnskabsmæssige indre værdi.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance

og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig.
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Anvendt regnskabspraksis

Denne kvartalsrapport er opstillet i overensstemmelse med Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finan-

sielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl". Bestemmelserne i Finanstilsynets

regnskabsbekendtgørelse er forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internatio-

nale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt Nasdaq  OMXCopenhagen A/S's oplysningskrav for børsnoterede

selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår.

Forventninger til hele 2010

En fortsat økonomisk afdæmpet udvikling i samfundet med en forventelig fortsat høj arbejdsløshed,

usikkerhed med hensyn til huspriser og investerings- og forbrugslyst vil i sig selv lægge en dæmper på

den økonomiske aktivitet i samfundet. Derfor forventer banken i 2010 en svag vækst i forretningsom-

fanget. 

Banken forventer uændret i 2010 at kunne realisere en pæn basisindtjening før nedskrivninger på udlån

og kursregulering af børsnoterede værdipapirer  -  og  på niveau med, hvad der er realiseret i 2009 -

eller på 175-200 mio. kr.

Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på

bankens beholdning af noterede værdipapirer. Den største usikkerhedsfaktor ligger på nedskrivningspo-

sten på udlån og garantier, hvor den økonomiske recession må forventes at medføre en nedskrivnings-

procent i 2010 på niveau med det, der er realiseret i 2009. Dybden og konsekvenserne af det økonomi-

ske tilbageslag er svært at kvantificere, men en tabsprocent på mellem 1,0 og 1,5 i 2010 skønnes ikke

urealistisk.

Finanskalender for 2010

10. august 2010 Offentliggørelse af halvårsrapport pr. 30. juni 2010

22. november 2010 Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2010

For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr.

9633 5000.

Venlig hilsen

Hans Jørgen Kaptain Jens Ole Jensen
formand for bestyrelsen adm.direktør

Nordjyske Bank,  direktionen Tel  +45 9633 5000 direktionen@nordjyskebank.dk
Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax +45 9633 5019 www.nordjyskebank.dk BIC/SWIFT:EBANDK22

Dato: 18.05.2010
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Dato:                18.05.2010 
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Resultatopgørelse
1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12

2010 2009 2009
note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renteindtægter......................................................... 3 108.725 123.674 474.351
Renteudgifter............................................................. 4 20.847 43.744 138.102

Netto renteindtægter................................................. 87.878 79.930 336.249

Udbytte af aktier m.v. ............................................... 65 308 5.698
Gebyrer og provisionsindtægter................................ 5 26.055 20.961 94.385
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter....................... 1.099 601 3.993

Netto rente- og gebyrindtægter............................. 112.899 100.598 432.339

Kursreguleringer........................................................ 6 6.381 1.478 14.250
Andre driftsindtægter................................................. 1.353 1.339 5.485
Udgifter til personale og administration..................... 7 64.091 52.986 252.748
Af- og nedskrivninger på immaterielle og..................
materielle aktiver....................................................... 1.068 903 6.928
Andre driftsudgifter.................................................... 7.016 5.560 24.965
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. ...... 22.444 15.417 97.256
Resultat af kapitalandele i associerede og................
tilknyttede virksomheder........................................... -58 -40 3.952

Resultat før skat...................................................... 25.956 28.509 74.129

Skat........................................................................... 5.600 7.125 7.442

Resultat efter skat................................................... 20.356 21.384 66.687

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 963 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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Balance
Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

2010 2009 2009
note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

78.579 276.998 56.741

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
8 692.603 768.827 1.417.626

9 10.080 10.451 10.446

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret
kostpris...................................................................... 9 6.212.113 5.556.203 6.041.044

Obligationer til dagsværdi.......................................... 472.378 305.798 410.051

Aktier m.v. ................................................................ 170.102 162.614 164.642

Kapitalandele i associerede virksomheder................ 1.000 1.000 1.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder................... 12.758 8.824 12.816

Aktiver tilknyttet puljeordninger................................. 623.596 638.923 596.303

Immaterielle aktiver................................................... 12.000 0 12.000

Grunde og bygninger i alt.......................................... 147.755 130.297 145.730

- Investeringsejendomme.......................................... 39.823 34.562 39.823

- Domicilejendomme................................................. 107.932 95.735 105.907

Øvrige materielle aktiver........................................... 5.813 4.193 5.752

Aktuelle skatteaktiver................................................ 9.449 17.941 6.910

Udskudte skatteaktiver.............................................. 8.400 3.080 8.400

Midlertidigt overtagne aktiver.................................... 838 838 838

Andre aktiver............................................................. 100.041 105.695 71.414

Aktiver i alt............................................................... 8.557.505 7.991.682 8.961.713

hos centralbanker.........................................................

centralbanker................................................................

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi.............

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22



Dato:                18.05.2010
Side:                              11

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

2010 2009 2009
note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Passiver:

10 735.751 1.511.832 1.261.892
11 5.638.856 4.504.595 5.598.951

823.728 765.910 825.315
1.348 50 1.347

0 0 0
179.881 121.083 130.160

29 17 17

7.379.593 6.903.487 7.817.682

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende
forpligtelser................................................................ 9.603 13.244 9.622
Hensættelser til udskudt skat.................................... 0 0 0
Hensættelser til tab på garantier............................... 20.714 5.055 19.970

30.317 18.299 29.592

Efterstillede kapitalindskud
Efterstillede kapitalindskud........................................ 6.930 4.102 6.951

6.930 4.102 6.951

Egenkapital
Aktiekapital................................................................ 80.400 80.400 80.400
Opskrivningshenlæggelser........................................ 23.608 21.249 23.608
Andre reserver..........................................................
- lovpligtige reserver.................................................. 4.570 659 4.570
Overført overskud..................................................... 1.032.087 963.486 998.910

1.140.665 1.065.794 1.107.488

8.557.505 7.991.682 8.961.713Passiver i alt................................................................

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker.....................
Indlån og anden gæld...................................................
Indlån i puljeordninger..................................................
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris................
Aktuelle skatteforpligtelser............................................
Andre passiver..............................................................
Periodeafgrænsningsposter.........................................

Gæld i alt.....................................................................

Hensatte forpligtelser i alt.........................................

Efterstillede kapitalindskud i alt................................

Egenkapital i alt..........................................................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

1.107.488 1.047.525 1.047.525

20.356 21.384 66.687

Kursgevinst ved salg af egne aktier, før skat..... -868 -3.236 -2.730
Aktuel skat af solgte egne aktier........................ 810 680
Regulering af udskudt skat, egne aktier............. -2.520 -4.110

0 0 2.359

19.488 16.438 62.886

0 0 0

0 0 0

Salg af egne aktier............................................. 35.607 10.609 61.252
Køb af egne aktier.............................................. -21.919 -8.778 -64.175

1.140.664 1.065.794 1.107.488

Bevægelser på egenkapitalen

Ændringer i anvendt regnskabspraksis......................

Udbetalt udbytte.........................................................

Kapitaltilførsler og -nedsættelser:..............................

Egenkapital ultimo året..............................................

Egenkapital primo året...............................................

Resultat for året.........................................................
Indtægter og udgifter, der er indregnet direkte
på egenkapitalen:

Omvurdering af domicilejendomme...........................

Samlet indkomst........................................................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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Noter med 2 års oversigter
(beløb i mio. kr.) Pr. 31/3 Pr. 31/3 Pr. 31/12

2010 2009 2009
1. To års hovedtal

Resultatopgørelse:

Netto renteindtægter................................................................ 87 80 340
Gebyrer og provisioner m.v. netto........................................... 25 20 90
Netto rente- og gebyrindtægter........................................... 112 100 430
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede
selskaber................................................................................. 0 0 4
Andre driftsindtægter mv. *).................................................... 3 5 13
Basisindtægter...................................................................... 115 105 447
Udgifter til personale og administration................................... 64 53 232
Andre driftsudgifter.................................................................. 1 1 7
Administrationsomkostninger............................................. 65 54 239
Det Private Beredskab, garantiprovision................................. 7 5 25
Basisindtjening før nedskrivning på udlån........................ 43 45 183
Nedskrivning på udlån m.v. .................................................... 22 15 97
Basisindtjening...................................................................... 21 30 86
Kursregulering af noterede værdipapirer m.v. *)..................... 5 -1 9
Engangsudgifter ved integration af ny virksomhed................. 0 0 21
Resultat før skat.................................................................... 26 29 74
Skat......................................................................................... 6 7 7
Resultat efter skat................................................................. 20 21 67

Kursreguleringer i alt, 
indregnet i de med *) mærkede poster.................................... 6,4 1,5 14

Balance:
Aktiver i alt............................................................................... 8.558 7.992 8.962
Udlån....................................................................................... 6.222 5.567 6.051
Garantier.................................................................................. 1.493 1.004 1.415
Indlån....................................................................................... 6.463 5.271 6.424
Egenkapital.............................................................................. 1.141 1.066 1.107

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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Noter med 2 års oversigter
(beløb i mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Hele

2010 2009 2009
2. To års nøgletal

9,2 10,8 6,9
7,2 8,1 6,2

62,5 56,9 53,5
1,3 1,4 1,2

16,0 15,0 16,6
16,0 15,0 16,4
-4,8 -7,5 -9,6
13,3 13,3 12,4

0,1 0,4 0,1
3,8 5,0 3,2
0,0 0,0 0,0

16,0 15,6 15,6
3,5 5,5 3,5

101,8 109,2 99,3
100,2 132,7 157,2

5,5 5,2 5,5
2,8 -2,4 6,2

13,0 28,7 13,2
1,1 0,9 1,2
4,7 2,7 4,4

Resultat pr. aktie p.a. ..................................................... 10,1 10,6 8,3
Børskurs......................................................................... 115,5 99,0 115,0
Indre værdi...................................................................... 146,9 138,6 144,7
Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E).......................... 11,4 9,3 13,9
Børskurs / indre værdi pr. aktie...................................... 0,8 0,7 0,8

287,0 249,0 279,0

Egenkapital i forhold til aktiver................................................

Rentabilitet

Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a..............................
Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a...........................
Omkostninger i % af basisindtægter......................................
Indtjening pr. omkostningskrone............................................

Kapitaldækning

Solvensprocent.......................................................................
Kernekapitalprocent................................................................
Vækst i risikovægtede poster.................................................

Periodens udlånsvækst..........................................................

Markedsrisici

Renterisiko..............................................................................
Valutaposition.........................................................................
Valutarisiko.............................................................................
Aktierisiko, aktier m.v. i pct. af kernekapital...........................
Aktierisiko, excl. sektoraktier..................................................

Likviditetsrisici

Udlån i forhold til indlån..........................................................
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet........................

Kreditrisici

Udlån i forhold til egenkapital.................................................

Summen af store engagementer............................................
Nedskrivningsprocent p.a. .....................................................
Akkumuleret nedskrivningsprocent........................................

Nordjyske Bank-aktien:

Medarbejdere ultimo, omregnet til heltidsansatte...................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2.847 5.059 24.768
103.509 110.897 431.035

2.611 4.176 12.648
-312 3.084 5.514

70 458 386

Renteindtægter i alt 108.725 123.674 474.351

*) Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og 
tilbagekøbsforretninger:
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og ..............................
centralbanker......................................................................... 0 0 0
Udlån og tilgodehavender..................................................... 0 0 0

0 0 0

2.488 12.370 27.418
18.117 31.311 110.368

18 0 51
62 41 169

162 0 0
0 22 96

20.847 43.744 138.102

*) Heraf renteudgifter hidrørende fra ægte købs- og 
tilbagekøbsforretninger:
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker.............................. 0 0 0
Indlån og anden gæld............................................................ 0 0 0

0 0 0

8.085 7.759 31.436
2.874 1.981 9.507
5.929 2.991 20.485
5.244 4.125 20.338
3.923 4.105 12.619

26.055 20.961 94.385

Lånesagsgebyrer........................................................................
Garantiprovision.........................................................................
Øvrige gebyrer og provisioner....................................................

Betalingsformidling.....................................................................

Øvrige renteudgifter....................................................................

Renteindtægter i alt....................................................................

4. Renteudgifter
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker *)...............................
Udlån og andre tilgodehavender *).............................................
Obligationer................................................................................
Efterstillede kapitalindskud.........................................................

Afledte finansielle instrumenter i alt............................................
Øvrige renteindtægter.................................................................

centralbanker *)..........................................................................

5. Gebyrer og provisionsindtægter
Værdipapirhandel og depot........................................................

Garantikapital.............................................................................

Noter

3. Renteindtægter
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 

Udlån og andre tilgodehavender *).............................................
Obligationer................................................................................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Noter

-366 213 208
2.892 1.358 2.285

849 -938 6.096
0 0 61

1.796 3.168 6.310
1.708 -1.772 1.343

30.359 -22.150 76.492
-30.857 21.599 -78.545

6.381 1.478 14.250

Direktion................................................................................ 731 758 3.004
Direktion, reg. af pensionsforpligtelser.................................. 0 0 1.707
Bestyrelse.............................................................................. 327 280 1.296
Repræsentantskab................................................................ 82 74 308

1.140 1.112 6.315

Lønninger.............................................................................. 29.790 25.528 113.890
Pension................................................................................. 3.547 2.845 12.575
Udgifter til social sikring m.v.................................................. 3.629 2.695 12.722

36.966 31.068 139.187

25.985 20.806 107.246

64.091 52.986 252.748

288 251 263

Udgifter til personale og administration i alt...............................

Der er ikke fastsat særlige incitamenstsprogrammer for 
medlemmer af bankens ledelse. Pensionstilsagn til direktionen 
er regnskabsmæssigt afdækket.

Gns. antal heltidsbeskæftigede 
medarbejdere.............................................................................

7. Udgifter til personale og administration
Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og 
repræsentantskab:

Personaleudgifter:

Øvrige administrationsomkostninger..........................................

Indlån i puljeordninger................................................................

Kursreguleringer i alt..................................................................

Valuta.........................................................................................
Afledte finansielle instrumenter..................................................
Aktiver tilknyttet puljeordninger...................................................

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi...........................
Obligationer................................................................................
Aktier m.v. ..................................................................................
Investeringsejendomme.............................................................

6. Kursreguleringer

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
BIC/SWIFT:EBANDK22
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1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Noter

39.809 13.280 23.939

- til og med 3 måneder............................................................. 591.896 696.870 1.334.718
- over 3 måneder til og med 1 år............................................. 0 0 0
- over 1 år til og med 5 år....................................................... 43.968 42.802 42.857
- over 5 år................................................................................ 16.930 15.875 16.112

692.603 768.827 1.417.626

591.897 696.870 1.334.718
100.706 71.957 82.908

692.603 768.827 1.417.626

Primo..................................................................................... 323.592 153.690 153.690
Nedskrivninger i perioden...................................................... 23.656 18.340 115.829
Tilbageførsel af nedskrivninger
foretaget i tidligere regnskabsår............................................ 293 476 36.614
Andre bevægelser................................................................. 0 0 82.078
Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet......................... 4.292 460 19.274
Ultimo.................................................................................... 342.663 171.094 295.709

Primo..................................................................................... 33.437 13.107 13.107
Nedskrivninger i perioden...................................................... 5.933 0 6.318
Tilbageførsel af nedskrivninger
foretaget i tidligere regnskabsår............................................ 3.203 0 0
Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet......................... 0 0 0
Andre bevægelser................................................................. 0 0 11.686
Ultimo.................................................................................... 36.167 13.107 31.111

9. Nedskrivninger / hensættelser på udlån og 
garantidebitorer
Individuelle nedskrivninger / hensættelser

Gruppevise nedskrivninger / hensættelser

Anfordringstilgodehavender........................................................
Restløbetid

Tilgodehavende på opsigelse hos centralbanker.......................
Tilgodehavende hos kreditinstitutter...........................................

I alt tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker.........

I alt tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker.........

8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
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1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Noter

264.874 273.391 313.101

- til og med 3 måneder............................................................. 0 0 478.116
- over 3 måneder til og med 1 år............................................. 0 290.000 0
- over 1 år til og med 5 år....................................................... 470.877 948.441 470.675
- over 5 år................................................................................ 0 0 0

735.751 1.511.832 1.261.892

3.253.676 2.656.535 3.096.116

- til og med 3 måneder............................................................. 393.481 478.942 487.075
- over 3 måneder til og med 1 år............................................. 1.057.081 753.015 1.070.992
- over 1 år til og med 5 år....................................................... 246.818 148.062 216.896
- over 5 år................................................................................ 687.800 468.041 727.872

5.638.856 4.504.595 5.598.951

- anfordring.............................................................................. 2.827.027 2.473.572 2.764.581
- opsigelse............................................................................... 1.433.864 879.139 1.340.494
- tidsindskud............................................................................ 353.487 459.440 434.173
- særlige indlån........................................................................ 1.024.478 692.444 1.059.703

5.638.856 4.504.595 5.598.951

Restløbetid

Indlån og anden gæld i alt..........................................................

11. Indlån og anden gæld
Anfordring...................................................................................

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt............................

Restløbetid
Anfordring...................................................................................
10. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Fordelt på kategorier

Indlån og anden gæld i alt..........................................................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn
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1/1 - 31/3 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12
2010 2009 2009

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Noter

918.378 672.473 930.905
90.204 92.960 92.448

200.868 12.606 129.467
283.670 226.188 262.679

1.493.120 1.004.227 1.415.499

177.623 181.525 176.619
107.429 104.151 107.214

285.052 285.676 283.833

0 0 4.465

Pantsætninger
For trækningsret til Danmarks Nationalbank er
pansat obligationer.....................................................................
pantsat aktier..............................................................................

eurolån og udløber 31.03.2010. Beløbet er udgiftsført...............

Deponering til sikkerhed for negativ markedsværdi på en 
igangværende finansiel kontrakt. Kontrakten vedrører 
afdækning af rente-  og valutarisikoen på syndikeret

12. Eventualforpligtelser
Finansgarantier...........................................................................

Øvrige eventualforpligtelser........................................................

Tabsgarantier for realkreditlån....................................................
Tinglysnings- og konverteringsgarantier.....................................

I alt .............................................................................................

I alt pantsat.................................................................................

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
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Ledelsespåtegning

Jens Ole Jensen
adm. direktør

/Bjarne Haugaard
underdirektør

Hans Jørgen Kaptain Erik Broholm Andersen Per Lykkegaard Christensen

Tina Hansen Bjarne Jensen Hanne Karlshøj

Ole Kristensen Henrik Lintner Steen Uggerhøj

Bestyrelsen

Der er ikke foretaget revision eller reveiw af kvartalsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at 
betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapital er opfyldt.

Frederikshavn, den 18. maj 2010

Direktionen

Vi har dags dato godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2010 for Nordjyske Bank 
A/S.

Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finanasiel virksomhed og er herudover 
udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for 
børsnoterede finansielle selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et 
retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Nordjyske Bank, Direktionen
Jernbanegade 4 - 8, DK-9900 Frederikshavn

Tel +45 9633 5000
Fax +45 9633 5003

www.nordjyskebank.dk
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