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KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL 
     

RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.) 
  
Netto rente- og gebyrindtægter 
 
Andre driftsindtægter 
  
Udgifter til personale og administration 
  
Andre driftsudgifter 
  
Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 
  
Basisindtjening * 
  
Kursreguleringer 
  
Nedskrivninger på udlån m.v. 
  
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 
  
Resultat før skat 
  
Skat 
  
Resultat 
 

Renteudgift til indehavere af hybrid kernekapital

 
 
 

BALANCEPOSTER OG GARANTIER (1.000 kr.) 
  
Indlån (excl. indlån i puljer) 
  
Udlån 
  
Aktiver i alt 
  
Aktionærernes egenkapital 
 
Hybrid kernekapital
 
Garantier

KAPTIALPROCENT

Kapitalprocent

  Hele 2021 
 

206.996

8.816

150.119

117

9.962
 

55.614

13.062

-24.969

2

93.647

18.862

74.785

3.252

3.040.205

1.703.618

4.798.758

549.610

50.000

1.070.720

21,5

 1. halvår 2021 
 

107.681

4.963

73.680

112

4.095
 

34.757

3.536

- 18.138

0

56.431

11.751

44.680

1.612

3.052.169

1.680.050

4.795.341

520.221

50.000

1.250.076

17,5

* Basisindtjeningen er et såkaldt Alternative Performance Measure (APM) defineret som resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og  
resultat af kapitalandele i associerede selskaber.

 1. halvår 2022
 

106.414

5.869

79.656

193

4.286
 

28.148

- 17.347

- 4.111

0

14.912

3.008

11.904

1.612

3.158.546

1.789.941

4.817.866

559.902

50.000

1.144.009

19,9
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LEDELSESBERETNING 
Koncernen Nordfyns Bank har for 1. halvår 2022 realiseret et resultat 
før skat på 14,9 mio. kr. og et resultat efter skat på 11,9 mio. kr. 

Resultatet er præget af den samfundsøkonomiske udvikling med 
inflation og stigende renter, hvilket har forårsaget negative kursre-
guleringer. Koncernen oplever ikke på nuværende tidspunkt et stort 
antal kunder, som er kommet i økonomiske vanskeligheder som følge 
af den negative samfundsøkonomiske udvikling. På sigt er der dog 
stor usikkerhed herom, og på den baggrund har ledelsen fastholdt et 
skønsmæssigt tillæg på 17,6 mio. kr. vedrørende forventede kredittab.

 

Resultatopgørelse

Netto rente- og gebyrindtægter
Koncernens netto renteindtægter udgør 48,3 mio. kr. mod 48,9 mio. 
kr. for samme periode sidste år.

Renteindtægterne fra udlån udgør 45,2 mio. kr., som er et fald på 1,3 
mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2021. Dette kan primært henføres 
til et fald i den gennemsnitlige udlånsrentesats afledt af de seneste års 
lave rentemiljø, hvor rentesatsen for nyudlån typisk har været lavere, 
end rentesatsen på lån, som er afdraget eller indfriet.

Renteindtægter fra obligationer udgør netto 0,8 mio. kr., hvilket er et 
fald på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Betaling af rente for indestå-
ende i Nationalbanken er stort set uændret sammenlignet med sidste 
år.

Indlånsrenterne udgør en nettoindtægt på 7,1 mio. kr., hvilket er en 
stigning på 1,7 mio. kr. sammenlignet med sidste år.

Renteudgifter til udstedte obligationer af efterstillede kapitalindskud 
stiger med 0,3 mio. kr. til 2,0 mio.kr.

Koncernens gebyrer og provisionsindtægter udgør 59,2 mio. kr., som 
er et fald på 2,8 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2021.

Det er primært indtjeningen fra investeringsområdet vedrørende pro-
dukterne puljepension og aktiv formuepleje, som er faldet sammenlig-
net med sidste år.

Aktivitetsniveauet på boligområdet, bl.a. med konvertering af real-
kreditlån, har igen været højt i 1. halvår 2022, og sammenlignet med 
sidste år er indtjeningen fra dette område steget.

Netto rente- og gebyrindtægter udgør i alt 106,4 mio. kr. og andre 
driftsindtægter udgør 5,9 mio. kr. De samlede netto rente- og gebyr-
indtægter samt andre driftsindtægter udgør i alt 112,3 mio. kr., hvilket 
er et fald på 0,3 mio. kr. sammenlignet med sidste år.

Kursreguleringer
Kursregulering af obligationer, aktier og valuta udviser en negativ 
regulering på 17,4 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 3,5 mio. kr. 
i samme periode sidste år. Kursreguleringerne fordeler sig med negati-
ve kursreguleringer på 19,2 mio. kr. på obligationer, positive kursregu-
leringer på 0,4 mio. kr. på aktier samt positive kursreguleringer på 1,2 
mio. kr. på valuta mv. Det stigende renteniveau og dermed faldende 
obligationskurser er den primære årsag til negative kursreguleringer 
på obligationsbeholdningen. Koncernens primære aktiebeholdning 
består af sektoraktier, hvorpå der har været positive kursreguleringer 
på 2,3 mio. kr., mens der på beholdningen af børsnoterede aktier har 
været negative kursreguleringer på 1,9 mio.kr.

Omkostninger
Koncernens udgifter til personale og administration udgør 79,7 mio. 
kr., hvilket er en stigning på 6,0 mio. kr. sammenlignet med sidste år. 
Udgifter til personale stiger lidt som følge af overenskomstmæssige 
lønstigninger mv., selvom antal medarbejdere er faldet. Øvrige admini-
strationsudgifter stiger som følge af større udgifter til drift og udvikling 
af it, større udgifter til markedsføringsaktiviteter samt stigende udgif-
ter til forbrugsafgifter mv.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 4,3 
mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr.

Nedskrivninger
Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 4,1 mio. kr. mod en ind-
tægt på 18,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Den samlede driftspå-
virkning i 1. halvår 2022 kan primært henføres til tilbageførte nedskriv-
ninger på eksponeringer i stadie 2 og stadie 3 vedrørende kunder, hvis 
økonomiske forhold er forbedret. 

Nedskrivninger på eksponeringer i stadie 3 omfatter både kunder, som 
er blevet kreditforringede i perioden samt tilbageførte nedskrivninger 
på kunder hvis økonomiske forhold er forbedret i periodens løb.

Der er stor usikkerhed om den fremtidige samfundsøkonomiske 
udvikling som følge af Ruslands invasion af Ukraine, stigende renter, 
stigende inflation, faldende kurser på de finansielle markeder og andre 
samfundsøkonomiske forhold, som kan medføre, at nogle virksomhe-
der og private kunder kan komme i økonomiske vanskeligheder. 

Der er forsat en mindre usikkerhed relateret til COVID-19 vedrørende 
virksomheders tilbagebetalingsevne vedrørende ’corona-lån’ til staten.

Det er ledelsens opfattelse, at der er behov for et ledelsesmæssigt 
skøn til de modelberegnede forventede kredittab, idet det er vurde-
ringen, at de anvendte nedskrivningsmodeller ikke i tilstrækkelig grad 
tager højde for ovenstående usikkerheder.

På baggrund af ovenstående, fastholdes et ledelsesmæssigt skøn 
på 17 mio. kr. vedrørende forventede kredittab. Beløbet er uændret i 
forhold 31. december 2021 og påvirker dermed ikke driften for 1. halvår 
2022.

Resultat af tilknyttede virksomheder 
Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har i første halvdel af 2022 
bidraget til koncernresultatet med 2,2 mio. kr. efter skat mod 1,0 mio. 
kr. for samme periode sidste år. 

Balance 

Koncernens udlån stiger med 5,1% til 1,8 mia. kr. i forhold til 31. de-
cember 2021. Stigningen i udlånene kan bl.a. henføres til øget træk på 
driftskreditter som følge af virksomheders tilbagebetaling af  
’coronalån’ til staten vedrørende udskudt betaling af moms og skat.

Indlån (ekskl. indlån i puljeordninger) stiger med 3,9% til 3,2 mia. kr. i 
forhold til 31. december 2021. 

Likviditet

Liquidity Coverage Ratio (LCR) stiller krav til likviditetsbufferens stør-
relse og sammensætning i forhold til et stressscenarie på 30-dages 
sigt. LCR skal udgøre mindst 100%. Koncernen har pr. 30. juni 2022 
opgjort LCR til 468%.  

NSFR stiller krav om koncernens skal have tilstrækkelig langsigtet 
funding af dets aktiviteter. NSFR skal udgøre mindst 100%. Koncernen 
har pr. 30. juni 2022 opgjort NSFR til 165%.
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Kapitalforhold 

Koncernens kapitalgrundlag er ved udgangen af 1. halvår 2022 opgjort 
til 550,9 mio. kr. mod 560,6 mio. kr. ved udgangen af 2021. 

Koncernens samlede risikoeksponering er opgjort til 2.764,2 mio. kr. 
pr. 30. juni 2022 mod 2.601,9 mio. kr. ved udgangen af 2021. Stignin-
gen relaterer sig primært til en vækst i udlån og garantier.

Den egentlige kernekapitalprocent er opgjort til 16,1, mens den sam¬-
lede kapitalprocent er opgjort til 19,9. Koncernen lever dermed op til 
målsætningen om, at den egentlige kernekapitalprocent skal være 
minimum 14,5 og den samlede kapitalprocent skal være minimum 18,5. 

Kapitalprocenten skal ses i forhold til, at koncernen har opgjort det 
individuelle solvensbehov til 9,5%, hvilket medfører en solvensmæssig 
overdækning på 10,4 procentpoint. 

Det er ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at 
dække den risiko, der er forbundet med selskabets aktiviteter.

Alle danske pengeinstitutter har af Finanstilsynet fået fastsat et krav til 
nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav), som skal indfases frem mod 
1. januar 2024.

Det kombinerede bufferkrav (bestående af kapitalbevaringsbufferen 
og den kontracykliske buffer) udgør aktuelt 2,5% svarende til kapital-
bevaringsbufferen.

Koncernens samlede kapitalkrav, bestående af NEP-kravet med 
tillæg af det det kombinerede bufferkrav, udgør pr. 30. juni 2022 14,8 
procentpoint.

Nordfyns Bank har aktuelt udstedt SNP-obligationer for i alt 45 mio. kr. 
til delvis finansiering af NEP-kravet.

Opfyldelse af kapitalkrav 30-06-2022 i procent mio. kr..

Samlet kapitalkrav 14,8 409,0

Faktisk kapitalprocent/-grundlag 19,9 550,9

NEP-kapital 1,6 45,0

Kapitaloverdækning 6,7 186,9

Den kontracykliske buffer er fastsat til 1,0% med virkning fra 30. sep-
tember 2022 og 2,0% med virkning fra 31. december 2022. Erhvervs-
ministeriet har ultimo marts besluttet, at den kontracykliske buffer 
fastsættes til 2,5% med virkning fra 31. marts 2023.

Koncernens forventede fremtidige kapitalkrav før tillæg af den interne 
buffer:

Forventet kapitalkrav 2022 2023 2024

Kapitalkrav ultimo året i pct. 16,5 17,8 18,5

Tilsynsdiamant

Finanstilsynet har som led i deres overvågning af den finansielle sektor 
ud fra en risikobaseret tilgang opstillet fire pejlemærker i den såkaldte 
tilsynsdiamant med angivne grænseværdier, som pengeinstituttet som 
udgangspunkt bør ligge inden for. 

Pr. 30. juni 2022 ligger Nordfyns Bank komfortabelt inden for samtlige 
grænseværdier til tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af følgende tabel:

a

a

a

a

 
Pejlemærke

 
Finanstilsynets 
grænseværdier

Nordfyns Banks 
værdier

 
Summen af 20 største 
eksponeringer 

 
< 175% af 

egentlig kernekapital
97%

 
Udlånsvækst 

 
< 20%

 
6,2%

 
Ejendomseksponering 

 
< 25% af 

udlån og garantier

 
10,3%

 

Likviditetspejlemærke

 
Fremskrevet LCR-

krav 
> 100% 

 

506%

Skematisk fremstilling af Nordfyns Banks tilsynsdiamant pr. 30.06.2022

Forventninger til 2022

Koncernen fastholder de tidligere udmeldte forventninger om et resul-
tat før skat i niveauet 40 - 50 mio. kr. for hele 2022. 

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt 
andet af den fremtidige økonomiske samfundsmæssige udvikling, her-
under de fremtidige økonomiske konsekvenser som følge af stigende 
renter og inflation. Se endvidere punktet ”Indtjening” på side 6. 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der er af 
betydning for bedømmelsen af periodens resultat.

Finansielle og forretningsmæssige 
målsætninger 
 
Nordfyns Banks overordnede strategi er at forblive et selvstændigt og 
konkurrencedygtigt pengeinstitut med henblik på at skabe størst mu-
ligt afkast til aktionærerne, at være en god og attraktiv arbejdsplads 
og sikre høj kundetilfredshed gennem fokus på nærvær, engagement 
og kompetence.

Nordfyns Bank ønsker en decentral beslutningskompetence via 
et filialnet med fokus på proaktiv rådgivning af såvel privat- som 
erhvervskunder. Banken har 3 erhvervscentre, der samlet set dækker 
bankens markedsområde. Banken har 7 filialer, som tilbyder personlig 
og individuel rådgivning af privatkunder. Det er koncernens mål at 
operere inden for transparente forretningsområder.
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Markedsområde
Det er Nordfyns Banks målsætning at være en synlig og engageret 
medspiller i bankens markedsområde. Banken har defineret Fyn samt 
Fredericia, Vejle og Kolding kommuner som markedsområde. Bankens 
100% ejede datterselskab, Nordfyns Finans har hele Danmark som 
markedsområde.

Medarbejdere
Det er målet at sikre et højt kompetenceniveau for alle koncernens 
medarbejdere. Fastholdelse og udvikling af kompetencer sker ved en 
kombination af uddannelse og ved i det daglige at sikre så optimale 
muligheder for faglig sparring som muligt.

Lokalsamfundene 
Det er bankens ønske at spille en aktiv rolle i de lokalsamfund, hvor 
banken er repræsenteret. Det gælder som forretningsmæssig samar-
bejdspartner for både erhvervsdrivende og for private. Det er vigtigt, 
at banken bakker op om lokale initiativer, hjælper lokale virksomheder 
med rådgivning og finansiering, så der kan skabes nye og fastholdes 
eksisterende arbejdspladser til gavn for lokalsamfundet. 
  
Banken støtter løbende op om bl.a. sport og kultur og foreningslivet 
generelt. Det engagement og den  støtte, som gives til lokalsam-
fundene, sker i en forventning om, at interessen er gensidig, således 
at lokalsamfundene også tilgodeser banken med bankforretninger, 
kundehenvisninger m.v.

Det er bankens klare overbevisning, at alle interessenter i og omkring 
banken spiller en vigtig rolle nu og i fremtiden, og banken ser det som 
en vigtig samfundsmæssig rolle, at bidrage til en fortsat positiv udvik-
ling af lokalsamfundene.

Kundesegmenter 
Bankens målgruppe er privatkunder samt små og mellemstore er-
hvervskunder. Det er målet at være privatkundernes bank gennem alle 
livets faser og derved fastholde kunderne samt tiltrække nye kunder. 
Det er målet at øge andelen af eksponeringer til erhvervskunder. Det 
skal ske gennem en løbende aktiv indsats overfor denne målgruppe.

De kommende generationer af kunder vil stille stigende krav til de 
digitale løsninger, som banken tilbyder, og derfor er teknologisk udvik-
ling et nøgleområde og en afgørende forudsætning for at kunne drive 
en effektiv bank i fremtiden.

Formidling af produkter på bankområdet
Nordfyns Bank tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter.
 
For så vidt angår andre områder end ind- og udlån er det bankens 
målsætning enten via egne produkter eller via samarbejder at sikre et 
godt og konkurrencedygtigt produktsortiment til alle kundesegmenter.

De kommende år vil formuerådgivningen blive et centralt omdrej-
ningspunkt i den proaktive rådgivning af såvel privat- som erhvervs-
kunder. Målsætningen er at yde en mere helhedsorienteret rådgivning.

Bæredygtighed forventes også i højere grad at blive et tema i den 
rådgivning og de produkter, der tilbydes. Vi ser det allerede i dag på 
investeringsområdet, og det vil uden tvivl også blive en del af den 
øvrige produktsammensætning.

Formidling af leasing
Gennem bankens 100% ejede leasingselskab, Nordfyns Finans A/S, 
tilbydes leasing af aktiver til erhvervskunder. Nordfyns Finans leaser 
primært aktiver inden for områder/brancher, hvor man har en høj 
kendskabsgrad.

Indtjening
De aktuelle samfundsøkonomiske udsigter har skiftet karakter den 
seneste tid. Efter en langvarig periode med meget lave renter, har en 
kraftig inflation sat gang i betydelige rentestigninger. Hertil kommer, 
at den aktuelle krise i Ukraine medfører ustabilitet både i sikkerheds-
mæssigt og et pris- og forsyningsmæssigt billede. Det vil på sigt 
betyde en økonomisk afmatning, som i nogen grad vil ramme både 
virksomheder og husholdninger.

Dette vil medføre et lavere aktivitetsniveau indenfor rentefølsomme 
områder, som fx. bolighandel og værdipapirmarkedet. Øget lovgivning 
og anden regulering af banksektoren samt udvikling af ny teknologi 
lægger til stadighed pres på omkostninger. Disse forhold har stor 
indflydelse på bankens resultat. 

Koncernens forretningsmodel og vækststrategi betyder, at omkost-
ningsprocenten fortsat vil være relativ høj. Det er ledelsens målsæt-
ning, at vækst og effektivisering løbende skal nedbringe omkostnings-
procenten.
 
Koncernens målsætning for egenkapitalforretningen efter skat er med 
udgangspunkt i de ovenfor nævnte forudsætninger 6-8%. Målsætnin-
gen er dynamisk og tilpasses de økonomiske vilkår, vi er en del af.

Kapitalmålsætning og -politik
Nordfyns Bank ønsker overordnet, at koncernen har tilstrækkelig kapi-
tal til at dække fremtidig vækst samt opfylde de øgede kapitalkrav.

Det er koncernens målsætning, at den egentlige kernekapitalprocent 
skal være minimum 14,5 og den samlede kapitalprocent skal være 
minimum 18,5. Målsætningerne vil løbende blive revurderet i forhold til 
ændringer i kapitalkravene.

Det er koncernens målsætning, at den kapitalmæssige overdækning 
i forhold til det enhver tid opgjorte kapitalkrav, som minimum skal 
udgøre 3 procentpoint. Kapitalkravet opgøres som det opgjorte sol-
vensbehov tillagt kapitalbevaringsbufferen, den kontracykliske buffer 
samt NEP-tillægget.
Kapitalmålsætningerne er alle minimumstal, som skal være opfyldt 
ultimo året.

Kapitalkravene vil blive øget de kommende år som følge af fuld 
indfasning af NEP-kravet. På sigt er det således koncernens mål at 
have tilstrækkelig kapital, herunder udstedelse af senior non-preferred 
obligationslån (Tier 3-kapital), til at kunne opfylde et samlet kapitalkrav 
i niveauet 24%.

Udbyttepolitik
Overordnet ønskes en kapitalstruktur, der tilgodeser banken og 
bankens aktionærer bedst muligt. Det er bankens politik, at aktuelle 
kapitalkrav skal dækkes af egentlig kernekapital samtidig med, at der, 
helt eller delvist, er et ønske om at gøre brug af de kapitalinstrumen-
ter, der er tilgængelige i markedet.

Med de aktuelle forhold samt fremskrivning af koncernens kapitalplan, 
forventes målsætningen om tilstrækkelig kapitalmæssig overdækning 
at være opfyldt ved udgangen af 2023, således der kan påbegyndes 
en kapitaludlodning fra og med regnskabsåret 2023. Målet er under 
hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde 25-50% af 
årets resultat som udbytte og/eller aktietilbagekøb.
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LEDELSENS PÅTEGNING      

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2022 for 
Aktieselskabet Nordfyns Bank.

Koncernhalvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som god-
kendt af EU, og halvårsregnskabet for moderselskabshalvårsregnskabet og ledelsesberetningen er udarbejdet i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderlige-
re danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernhalvårsregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncernens og modersel-
skabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moder-
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivel-
se af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor.

Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review.

Odense, den 25. august 2022

DIREKTIONEN

Holger Bruun

Odense, den 25. august 2022

BESTYRELSEN

Per Maegaard Jensen                                             Jens Erik Steenfeldt Laursen
                                                 Formand                                                                  Næstformand

                                     Torben Lervad Andersen                                                     Pia Hafstrøm Bøg

                                               Per Poulsen                                         Johannes Lukmann Riddersholm
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SELSKABSOPLYSNINGER      

Selskabsoplysninger

Aktieselskabet Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1 , 5000 Odense C 
CVR-nr. : 64 86 52 18 
Telefon : 59 48 93 00 
Mail : bank@nordfynsbank.dk 
Web : www.nordfynsbank.dk

Koncernoversigt 

Dattervirksomheder der konsolideres: 
Nordfyns Finans A/S, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C 
Selskabskapital ultimo : 4.801.000 kr. 
Ejerandel   :           100 % 

Associerede virksomheder: 
Nordfyns Erhvervsselskab A/S,  Adelgade 119b, 5400  Bogense 
Selskabskapital ultimo : 1.000.000 kr. 
Ejerandel   :             20 % 
 
 

Filialoversigt 
  
FILIAL   ADRESSE   BY   TELEFON  
 
Bogense   Adelgade 49  5400  Bogense  59 48 93 00 
 
Dalum   Dalumvej 30  5250  Odense SV  59 48 93 80 
 
Kerteminde  Langegade 7  5300  Kerteminde  59 48 94 60 
 
Middelfart  Østergade 40  5500  Middelfart  59 48 95 70 
 
Otterup   Jernbanegade 22  5450  Otterup  59 48 94 20 
 
Skibhus   Skibhusvej 55  5000  Odense C  59 48 95 00 
 
Søndersø   Vesterled 2  5471  Søndersø  59 48 94 40 
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