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Årsrapport 2021 
 
Resultatet før skat udgør 93,6 mio.kr., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger 
om et resultat før skat i niveauet 90-95 mio.kr. Resultatet efter skat udgør 74,8 mio. kr.  
 
Resultatet er meget tilfredsstillende. Fundamentet for resultatet er en stor aktivitet på bolig- og investerings-
området samt bedre bonitet blandt bankens kunder, hvilket netto har resulteret i en tilbageførsel på ned-
skrivninger på udlån m.v. 
 
Det er koncernens opfattelse, at der fortsat er usikkerhed om hvorledes kundernes økonomi vil blive påvirket 
af den igangværende COVID-19 pandemi, hvorfor det tidligere foretagne ledelsesmæssige skøn på 16,6 mio. 
kr. til COVID-19 relaterede kredittab fastholdes.  
 
Året 2021 i overskrifter: 
 
• Basisindtjeningen udgør 55,6 mio. kr.  
• Positive kursreguleringer på 13,1 mio.kr. 
• Nedskrivninger på udlån udgør netto en tilbageførsel på 25,0 mio.kr.  
• Resultat før skat udgør 93,6 mio.kr.  
• Kapitalen er styrket i 2021 og kapitalprocenten udgør 21,5. 
• Udlån stiger med 3,3% og udgør 1,7 mia.kr. 
• Indlån er uforandret og udgør 3,0 mia.kr. 
 
Det er forventningen, at koncernen i 2022 vil opnå et resultat før skat i niveauet 40 - 50 mio.kr. 
 
 
Venlig hilsen 
Nordfyns Bank 
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