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KONCERNENS HOVEDTAL     2011   2010  
 

RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.) 
  
Netto rente- og gebyrindtægter 
 
Andre driftsindtægter 
  
Omk. til personale og administration 
  
Andre driftsudgifter 
  
Afskrivninger på materielle aktiver 
  
Basisindtjening 
  
Kursreguleringer 
  
Nedskrivninger på udlån m.v. 
  
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
  
Resultat før skat 
  
Skat 
  
Årets resultat 
  
 
 
BALANCEPOSTER OG GARANTIER 
  
Indlån 
  
Udlån 
  
Aktiver 
  
Egenkapital 
  
Garantier og eventualforpligtelser 
  
  
 
UDVALGTE NØGLETAL 
  
Solvensprocent 
  
Individuel solvensprocent 
  
Egenkapitalforrentning før skat 
  
Årets resultat pr. aktie 
  
Aktiens indre værdi 
  
Aktiens børskurs ultimo året

104.889

9.400

-90.213

-5.370

-3.477

15.229

5.578

-16.725

1

4.083

-1.094

2.989

1.747.952

1.260.382

2.269.085

184.226

466.926

14,4

8,9

2,2

14

862

417

122.316

7.692

-90.960

-5.673

-3.102

30.273

-997

-15.908

1

13.369

-3.795

9.574

1.808.874

1.406.888

2.183.018

194.656

475.726

13,5

9,4

7,1

45

904

295
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2011 I OVERBLIK    

Nordfyns Bank koncernen har i 2011 realiseret et overskud 
før skat på 13,4 mio. kr. Efter skat udgør resultatet 9,6 mio. 
kr. Et resultat som bankens ledelse betegner som meget 
tilfredsstillende. 
 
Basisindtjeningen, opgjort som resultat før skat, nedskrivnin-
ger på udlån og kursreguleringer, blev på 30,3 mio. kr. En 
fordobling i forhold til 2010. 

Forventningerne til basisindtjeningen blev ved årets start 
estimeret til 20-25 mio. kr. Den 5. januar 2012 meddelte 
Nordfyns Bank, at en fortsat positiv udviklingen i driften be-
tød, at forventninger kunne opjusteret til ca. 30 mio. kr.  
 
Stigningen i basisindtjeningen er udtryk for en tilfredsstil-
lende vækst og bedre udnyttelse af forretningsmulighederne 
på eksisterende markeder. 
  
Omkostningerne holdes stort set i ro i forhold til 2010, hvilket 
er i overensstemmelse med koncernens forretningsstrategi. 
Omkostninger til personale og adm. udgør 91,0 mio. kr. 
  
Kursreguleringerne på beholdning af værdipapirer er negativ 
med 1,0 mio. kr. mod en gevinst i 2010 på 5,6 mio. kr. 
  
Nedskrivninger på udlån udviser en svagt faldende tendens 
og udgør 15,9 mio. kr. mod 16,7 mio. kr. i 2010. 
 
Resultatet forrenter egenkapitalen med 7,1% før skat og 
5,1% efter skat. 
  
Resultatet for 2011 indeholder omkostninger til Indskyderga-
rantifonden i forbindelse med tab på krakkede banker. Denne 
post udgør i 2011 3,9 mio. kr. 
  
En spirende optimisme hos forbrugerne ved indgangen til 
2011 blev hurtigt afløst af en meget tilbageholdende for-
brugsmæssig adfærd, der har slået negativt igennem på 
både ejendomsmarkedet samt markedet for langvarige 
forbrugsgoder. Med denne samfundsøkonomiske afmatning 
er det ekstra glædeligt, at vi har kunnet udvide vores forret-
ningsomfang og dermed udvise en tilfredsstillende forret-
ningsmæssig udvikling. 
  
Koncernens udlån stiger med 11,6% til 1,4 mia. kr. 
  
 
 
 
 
 

 

 

Koncernens indlån stiger med 3,5% til 1,8 mia. kr.

Forholdet mellem indlån og udlån er fortsat på et komfor-
tabelt niveau, og koncernens likviditetsoverdækning udgør 
174%. 
  
I foråret 2011 gennemgik Finanstilsynet ved en ordinær 
inspektion i Nordfyns Bank de væsentligste risikoområder, og 
ledelsen har med stor tilfredshed konstateret, at inspektionen 
ikke gav anledning til at ændre den måde, hvorpå værdian-
sættelser af kundernes aktiver m.v. beregnes. Inspektionen 
medførte heller ikke væsentlige ændringer i nedskrivninger 
på udlån m.v.. 
  
Finanstilsynets diamant følges nøje, og værdierne pr. ultimo 
2011 fremgår af figuren herunder:

Udlån i mio. kr.

Indlån i mio. kr.

A

B

CD

E

A : Sum af store engagementer 
Grænse = 125%  /  Nordfyns Bank = 0% 
 
B : Årlig udlånsvækst 
Grænse = 20%  /  Nordfyns Bank = 10,6% 
 
C : Ejendomseksponering 
Grænse = 25%  /  Nordfyns Bank = 5,2% 
 
D : Funding ratio 
Grænse = 1,0  /  Nordfyns Bank = 0,68 
 
E : Likviditetsoverdækning 
Minimum = 50%  /  Nordfyns Bank = 179% 
 

Finanstilsynets Diamant 
(opgjort på bankniveau)
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LEDELSESBERETNING 2011   

Hovedaktivitet
Bankens hovedaktivitet er at udbyde bank- og dermed 
beslægtede finansielle produkter til kunder, primært baseret 
på Fyn. Koncernen tilbyder igennem Nordfyns Finans A/S 
ligeledes leasingfinansiering, hvor kundeunderlaget omfatter 
hele Danmark. Banken ønsker som udgangspunkt at kunne 
tilbyde sine kunder et fuldt produktsortiment inden for den 
finansielle sektor kombineret med professionel rådgivning.

Et meget tilfredsstillende år i et vanskeligt marked
Nordfyns Bank koncernen opnåede i 2011 et resultat før skat 
på 13,4 mio. kr. Efter skat blev resultatet på 9,6 mio. kr. 

Basisresultatet, opgjort som resultat før kursreguleringer, 
nedskrivninger og skat, blev på 30,3 mio. kr., hvilket er som 
udmeldt den 5. januar 2012 i forbindelse med en opjustering 
af årets resultatforventninger.

En væsentlig bedre performance i alle bankens driftsenheder 
samt en god og stabil tilgang af nye kunder er fundamentet 
for resultatet, som ledelsen anser som meget tilfredsstil-
lende.

Basisresultatet er i 2011 negativt påvirket af omkostninger til 
Garantifonden for Indskydere og Investorer på 3,9 mio. kr. i 
forbindelse med afvikling af nødlidende banker. 
 
2011 blev et år, hvor væksten i samfundet stod mere el-
ler mindre stille. Til trods herfor er det lykkedes at udvide 
forretningsomfanget med udgangspunkt i en kontrolleret 
vækststrategi. Tilsynsdiamanten overholdes komfortabelt på 
alle områder, og den afspejler en konservativ indstilling til 
sammensætningen af forretningsgrundlaget.
 
I lighed med den øvrige del af sektoren har de konjunk-
turmæssige vilkår medført relativt store tab og nedskrivnin-
ger på koncernens udlån til både erhvervs- og privatkunder. 
Beløbet udgør 15,9 mio. kr. Der er dog tale om et mindre fald 
i forhold til 2010. Ledelsen har med stor tilfredshed noteret 
sig, at Finanstilsynets ordinære inspektion i banken i foråret 
2011 ikke gav anledning til væsentlige ændringer i forhold til 
koncernens nedskrivningsbehov.

Den noget usikre stemning, der i 2011 har hersket på finans-
markederne, specielt med fokus på gældskrisen i Europa, 
har afstedkommet en negativ kursregulering på bankens 
beholdning af værdipapirer på 1 mio. kr.

Nordfyns Bank koncernen er solidt funderet med en solvens 
ved årsskiftet på 13,5% i forhold til lovens krav på 8%. Kon-
cernens individuelle solvensbehov er pr. ultimo 2011 opgjort 
til 9,4%, hvilket sat i forhold til den aktuelle solvens på 13,5% 
afspejler, at der i banken opereres med en konservativ forret-
ningsstrategi og tilsvarende stor sikkerhedsmargin i forhold til 
det opgjorte solvensbehov.

RESULTATOPGØRENSEN

Netto rente- og gebyrindtægter
Koncernens indtjening har i 2011 udvist en betydelig frem-

gang, hvilket kan henføres til et højere aktivitetsniveau på 
alle forretningsmæssige områder samt en god og stabil 
tilgang af nye kunder.
 
Netto renteindtægterne er steget med 10,1 mio. kr. til 86,2 
mio. kr. En stigning på 13,3%. Gebyrer og provisionsindtæg-
ter er steget med 7,1 mio. kr. til 35,4 mio. kr. En stigning på 
25,2%  

De samlede nettorente- og gebyrindtægter stiger således 
med 17,4 mio. kr. til 122,3 mio. kr. En stigning på 16,6%.

Med de førnævnte konjunkturmæssige forhold taget i be-
tragtning lever udviklingen i koncernens indtjeningsevne til 
fulde op til forventningerne. 

Bankens datterselskab, Nordfyns Finans A/S, har i 2011 
bidraget til koncernresultatet med 4,5 mio. kr. efter skat.

Driftsudgifter
Koncernens samlede driftsudgifter stiger med 0,7 mio. kr. til 
99,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med forventnin-
gerne.

Udgifterne til personale stiger med 3,5 mio. kr. til 53,7 mio. 
kr. hvilket er i overensstemmelse med de lagte budgetter. Ni-
veauet afspejler en fuld implementering af bankens nye filial 
i Middelfart, der åbnede medio 2010 og derfor ikke omkost-
ningsmæssigt slog fuldt igennem på sidste års regnskab. 

Koncernen foretog i slutningen af 2011 en mindre persona-
lemæssig tilpasning. Dette vil, sammen med naturlig afgang 
i det kommende år, betyde at denne post kan holdes på det 
nuværende niveau.

Indskydergarantifonden og Bankpakker
På bankens generalforsamling i 2011 blev det besluttet ikke 
at tage stilling til, hvorvidt banken i tilfælde af problemer vil 
vælge at lade sig afvikle i henhold til Bankpakke III.

Bankpakke III har været bragt i anvendelse to gange, nemlig 
i forbindelse med konkurserne i Amagerbanken og Fjord-
bank Mors. På baggrund af erfaringerne herfra, hvor simple 
kreditorer led tab, er en ny Bankpakke IV – også kaldet 
Konsolideringspakken - nu lanceret. Denne ordning gør det 
mere attraktivt for sunde banker at overtage nødlidende ban-
ker. Ordningen blev med succes anvendt i forbindelse med 
problemerne i Max Bank.

Bankpakke I blev den 1. oktober 2010 afløst af en væsentlig 
udvidelse af Indskydergarantiordningen, som er en kollektiv 
ordning, der har til formål at sikre kunders almindelige indlån 
op til 750.000 kr. Ordningen er bragt i anvendelse i forbin-
delse med konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors. 
Bankens udgifter til nødlidende banker har i 2011 andraget 
3,9 mio. kr. 

Kursreguleringer
Koncernen har i 2011 haft negative kursreguleringer på i alt 
1,0 mio. kr. Det tilsvarende tal var i 2010 positivt med 5,6 
mio. kr.
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På obligationsbeholdningen har kursreguleringen været neu-
tral. På aktiebeholdningen har kursreguleringen være negativ 
med 0,8 mio. kr.

Koncernen har en forholdsvis konservativ investeringspolitik.

Nedskrivninger på udlån m.v.
Nedskrivningerne på udlån falder med 0,8 mio. kr. til i alt 
15,9 mio. kr. Beløbet svarer til en nedskrivningsprocent på 
1,1% af koncernens samlede udlån. Det tilsvarende tal i 
2010 var 1,3%. Udviklingen er således positiv om end de 
konjunkturmæssige forhold fortsat kræver relativt høje ned-
skrivninger for sektoren generelt.

Koncernens udlånsportefølje vurderes som værende solid. 
Ved Finanstilsynets ordinære inspektion i foråret 2011 var 
det også det billede, der tegnede sig, og inspektionen gav 
ikke anledning til nogen nævneværdig ændring i koncernens 
nedskrivningsniveau.

Som det fremgår af tilsynsdiamanten, har Nordfyns Bank 
ingen store engagementer, der skal medregnes der. Dette il-
lustrerer den forsigtige linje, bankens ledelse har lagt, hvilket 
er medvirkende til en langt mindre sårbarhed.

For 2012 må nedskrivningsniveauet også forventes at være 
på et relativt højt niveau, idet udsigterne for konjunkturerne 
ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt.

Årets resultat
Sammenfattende betyder ovennævnte, at koncernen i 2011 
realiserer et resultat før skat på 13,4 mio. kr. og et resultat 
efter skat på 9,6 mio. kr.

BALANCEN

Koncernens balance udgør ved årets afslutning 2,2 mia. kr.

Indlån og udlån 
Indlånene udgør 1,8 mia. kr. En stigning på 3,5% i forhold 
til 2010. Udlånene udgør 1,4 mia. kr. En stigning på 11,6% i 
forhold til 2010.

Kapitalforhold
Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til bekendtgørelse 
om kapitaldækning, udgør ved udgangen af 2011 251,9 mio. 
kroner mod 260,2 mio. kroner ved udgangen af 2010.

Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen af året 
97,6 mio. kroner, hvilket er samme beløb som sidste år.
Koncernens solvens er beregnet til 13,5 % mod 14,4 % ved 
udgangen af 2010. Lovgivningens krav er 8 %, og det indivi-
duelle solvensbehov er opgjort til 9,4%.

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2011.
Årets resultat efter skat, udgør 9,6 mio. kroner og overføres 
til næste år. Koncernens egenkapital udgør ved udgangen af 
2011 194,7 mio. kroner.

Bankens aktiekapital består af 220.000 aktier á kroner 100. 
Alle aktier er fuldt indbetalt. Aktierne er ikke opdelt i klasser 
og ingen aktier har særlige rettigheder. Ifølge vedtægterne er 

der en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær 
kan afgive mere end 20 stemmer for egne aktier samt yderli-
gere 20 stemmer pr. fuldmagt. Aktierne er optaget til notering 
på NASDAQ OMX Copenhagen, og der er ingen begræns-
ninger i aktiernes omsættelighed.

Ingen enkeltaktionær har meddelt ejerskab af mere end 5 % 
af bankens aktiekapital.

Banken får normalt tilladelse på generalforsamlingen til at 
erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til brug for 
bl.a. kunders ønsker om køb og salg af aktier.

I henhold til selskabsloven har bankens bestyrelse en 
vedtægtsmæssig bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen 
med op til 28 mio. kroner. Indtil 20 mio. kroner med forteg-
ningsret til bankens aktionærer. De resterende 8 mio. kroner 
kan udbydes i fri tegning uden fortegningsret for bankens 
aktionærer. Enhver aktionær kan, i henhold til vedtægterne, 
ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden 6 uger før den 
ordinære generalforsamling forlange et bestemt emne opta-
get i dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Likviditetsforhold
Koncernen opgør løbende likviditetsrisikoen, og vurderer 
herunder likviditetens løbetid, sammensætning og funding-
kilder. Derudover laves der regelmæssige stresstest af den 
likvide situation, hvor indlagte stressparametre simulerer 
dramatiske ændringer i regnskabstallene, for at teste den 
fremtidige likviditetssituation. I henhold til § 152 i Lov om 
finansiel virksomhed skal pengeinstitutter til enhver tid have 
likviditet til rådighed i form af likvide aktiver svarende til 10% 
af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser og 15% af 
den samlede gæld med kortere opsigelsesvarsel end en 
måned.
Overdækningen i henhold til disse krav er ultimo 2011 hen-
holdsvis 173,6 % og 215,9%, mod 281,3% og 482,8% ved 
udgangen af 2010.
Den store overdækning er primært et resultat af et stort 
indlånsoverskud, der hovedsageligt stammer fra private 
indlånere, samt lån optaget med statsgaranti. 
 
Lån optaget med statsgaranti indregnet under posten indlån 
udgør 245,0 mio. kr. Lånet forfalder som helhed i juni 2013 
uden mulighed for forlængelse. Nordfyns Bank har ikke pla-
ner om optagelse af anden større funding i forbindelse med 
indfrielsen, da vi med det nuværende indlånsoverskud umid-
delbart kan indfri lånet, uden at den overskydende likviditet 
kommer under lovens minimumskrav.
 I 2011 har banken indfriet et obligationslån på 100 mio. kr. 
optaget med individuel statsgaranti.

Afviklingsberedskab
Banken har i forbindelse med etablering af afviklingsbered-
skabet udarbejdet forretningsgange til sikring af overholdelse 
af de særlige krav, der følger af den nye bekendtgørelse 
om afviklingsberedskab. Dette er sket i samarbejde med 
bankens datacentral, og det er herefter ledelsens vurdering, 
at banken lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Anvendelse af overskud m.v.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der ikke 
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udbetales udbytte for 2011 således det samlede overskud 
anvendes til konsolidering af koncernen.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 20. marts 2012
kl. 18:00 i Nordfynshallerne, Bogense. 
 
LEDELSEN

Medlemmer af koncernens øverste ledelse har følgende 
ledelseshverv i andre danske selskaber: 
 
Bestyrelsen
Allan Nielsen
- ANBC Holding ApS (direktør og bestyrelsesmedlem)
- Bilcentret - A. Nielsen A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)
- Bilcentret Nord ApS (direktør og bestyrelsesmedlem)
 
Lars Rasmussen
- BM Bogense A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)
- BM Bogense Holding ApS (direktør)
 
Per Maegaard
- Nordfyns Erhvervsselskab A/S (bestyrelsesmedlem)
 
Ejnar Larsen
- Pfeiffer A/S (bestyrelsesmedlem)
- Ceolein A/S (bestyrelsesmedlem)
- E. P. Holding ApS (bestyrelsesmedlem)
- Ejendomsselskabet Pfeiffer ApS (bestyrelsesmedlem)
- Ejendomsselskabet Vængegaarden ApS 
  (bestyrelsesmedlem)
- Pfeiffer Holding ApS (bestyrelsesmedlem)
- Ejendomsselskabet Dagmargaarden ApS 
  (bestyrelsesmedlem)
- Toftco ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)
- A.J.Dideriksen A/S (bestyrelsesmedlem)
- A.J.Dideriksen Ejendomsinvest A/S (bestyrelsesmedlem)
 
Arne Jørgensen
- Nordfyns Erhvervsselskab A/S (bestyrelsesmedlem) 
- Nordfyns Finans A/S (bestyrelsesmedlem)
 
Direktionen
Holger Bruun
- Dansk Lokalleasing A/S (bestyrelsesmedlem) 
- Udviklingspark Nord (bestyrelsesmedlem)
- Nordfyns Finans A/S (bestyrelsesformand) 
 
Bestyrelsen har i henhold til lov om finansiel virksomhed 
godkendt ovenstående ledelseshverv for direktionen. 

I henhold til bankens vedtægter vælges bestyrelsen af 
repræsentantskabet. Det sker ud fra et ønske om at sikre 
en passende mangfoldighed i relation til bl.a. kompetencer, 
erfaringer og køn. Samtidig lægges der vægt på en ledel-
sesmæssig og økonomisk indsigt. Den finansielle lovgivning 
stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en
række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt 
hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer 
sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på bag-
grund af en formelt fastlagt proces, da repræsentantskabet 
ikke har fundet behov for at fastlægge en sådan proces. 

Omkring bestyrelsens sammensætning, kompetencer m.v. 
henvises endvidere til side 6 og 7. 
  
Bankens vedtægter § 10 og § 13 foreskriver en aldersgræn-
se på bestyrelsesmedlemmer valgt blandt repræsentantska-
bet på 65 år. 
  
Bestyrelsesformanden forestår en årlig evaluering af besty-
relsens arbejde. Evalueringen sker ved interview med de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer. Resultatet af evalueringen 
for 2011 har været drøftet i bestyrelsen og har ikke givet 
anledning til bemærkninger. 
 
Vederlagspolitikken for ledelsen fremgår i sin helhed af ban-
kens hjemmeside: http://alm.nordfynsbank.dk/page775.apsx 
  
Hovedindholdet i vederlagspolitikken er, at hverken besty-
relse eller direktion på nogen områder kan aflønnes med 
variable løndele. 
  
Der er ikke indgået fratrædelses- eller fastholdelsesordninger  
af nogen art. 

Forventninger til 2012 
For 2012 som helhed forventer vi en uændret samfundsøko-
nomisk vækst sammenlignet med 2011. Vi forventer fortsat 
tilbageholdenhed fra forbrugerne. 

Vi forventer en tilfredsstillende tilgang af kunder og forretnin-
ger, dog på et lidt lavere niveau end i 2011. 

For året 2012 forventes en basisindtjening, opgjort som 
resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser 
samt skat, i niveauet 35-40 mio. kroner. 

Vi vil fremadrettet fortsat sikre at bibeholde balancen mellem 
udlån og indlån for derigennem at sikre en solid overdækning 
på likviditeten samt sikre, at der i vores krediteksponering 
kontinuerligt er en fordeling mellem udlån til erhvervs og 
privatsegmentet i et afbalanceret forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling
De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knyt-
ter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelsen af 
finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden 
er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende 
billede af årsregnskabet. Vi skal henvise til beskrivelse i 
anvendt regnskabspraksis.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen der er 
af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet.

RISIKOFORHOLD
 
Risikostyring er et centralt fokusområde i Nordfyns Bank. De 
forskellige risikotyper, som banken påvirkes af, og de tiltag, 
der gøres for at styre og minimere risici, beskrives i bankens 
risikorapport.

I forbindelse med finanskrisen er der vedtaget regler, som 
betyder, at banken har udpeget en risikoansvarlig. Reglerne 
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er indført med det formål, dels at sikre en løbende fokus 
på risici dels at medvirke til, at bestyrelsen har korrekte og 
realistiske oplysninger om det samlede risikobillede i banken. 
Den risikoansvarliges opgave består i at overvåge risici i 
banken, herunder forholde sig til eventuelt nye risikoområder, 
som banken måtte ønske at involvere sig i. Den risikoansvar-
lige skal udarbejde rapporter om de områder, der har været 
undersøgt. Disse rapporter skal forelægges for bestyrelsen.

På de enkelte risikoområder er det bankens overordnede po-
litik, at banken alene vil påtage sig de risici, der er i overens-
stemmelse med de forretningsmæssige principper, banken 
drives efter, og som banken har de kompetencemæssige 
ressourcer til at styre.

Overvågning og styring af bankens risici sker i bankens 
stabsafdelinger i henhold til rammer, der er fastsat af 
bestyrelsen, Resultaterne af overvågningen rapporteres til 
bankens direktion og bestyrelse.

De danske pengeinstitutter skal som følge af kapitaldæk-
ningsreglerne offentliggøre visse risikooplysninger (Søjle III 
- oplysninger). Nærværende årsrapport indeholder nogle af 
disse oplysninger, mens banken har valgt at offentliggøre de 
samlede oplysninger i risikorapporten på bankens hejmme-
side: http://alm.nordfynsbank.dk/page418.aspx

Nedenfor gennemgås risikoområdet i hovedtræk.

Kreditrisiko
Kreditrisiko er risikoen for, at koncernen får tab, fordi kunder 
og andre modparter ikke kan overholde deres forpligtelser 
over for koncernen.
Nordfyns Bank A/S har valgt en strategi vedr. kreditrisiko 
der tilsigter at koncernen ikke bliver eksponeret uforholds-
mæssigt i bestemte brancher, samt at en stor del af udlånet 
tilstræbes sikret. 

Kreditrisikoen opgøres på baggrund af interne systemer, der 
omfatter et antal parametre, opgørelse af kundens samlede 
engagement ved en eventuel misligholdelse og fastlæggelse 
af værdien af stillede sikkerheder ud fra realisationsværdier. 
Den daglige styring af koncernens kreditrisici foretages af 
kunderådgivere og filialer. Den overordnede overvågning af 
koncernens samlede kreditrisici varetages af Kreditafdelin-
gen.
Kreditpolitikken fastlægger, at der altid skal være en god 
spredning på engagementsstørrelser og brancher. Koncer-
nens kreditrisiko overvåges løbende. Kvartalsvis foretages 
en speciel gennemgang af alle engagementer, som vurderes 
at være risikofyldte. Der foretages en nedskrivning af enga-
gementer, hvor der vurderes at være en objektiv indikation 
på værdiforringelse. Individuelt vurderede udlån, der ikke er 
nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, der har 
ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko og vurde-
res herefter på porteføljebasis.
 
Målsætning, strategi og procedurer for kreditrisiko er uæn-
dret fra 2010.

Markedsrisiko
Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen 
af rente-, valuta-, aktie- og likviditetsrisiko.
Markedsrisiko er risiko for, at markedsværdien af bankens 
aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i 
markedsforholdene.

Markedsrisiko styres af bankens direktion efter politikker og 
rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse.
Strategisk har Nordfyns Bank A/S valgt løbende at foretage 
en tæt opfølgning af de valgte risikoparametre. Opfølgningen 
sker ved en tilbagemelding fra direktionen til bestyrelsen om 
de enkelte risikoparametre.

Bestyrelsen fastlægger overordnede politikker, rammer og 
principper for risikostyring. Bestyrelsen modtager løbende 
rapportering af udviklingen i risici og udnyttelsen af tildelte 
risikorammer.
Den overordnede økonomi- og risikostyring samt kapitalopti-
mering foretages i ”Økonomiafdelingen”. Enheden refererer 
organisatorisk til direktionen og udfører bl.a. funktioner, der 
har til formål at opgøre, overvåge, analysere, modellere og 
rapportere koncernens risici og medfølgende kapitalforhold 
(Risikostyring). Risikostyringsfunktionen er en integreret del 
af økonomifunktionen. Bankens ledelse modtager løbende 
rapportering om markedsrisiciene.

Rammerne for koncernens risici er fastlagt i interne instruk-
ser, og der sker nøje overvågning af, at bemyndigelserne 
overholdes. Koncernens likviditetsstyring sikrer, at finansielle 
aktiver og investeringer finansieres gennem egenkapital, 
indlån og lån på de finansielle markeder. Koncernen har kre-
dittilsagn, som kan trækkes efter behov. Likviditet optages i 
mindre omfang på pengemarkedet. Koncernens markedsrisi-
ci relaterer sig primært til værdipapirbeholdningen. Der tages 
kun i begrænset omfang risikopositioner i afledte finansielle 
instrumenter.

Målsætning, strategi og procedurer for markedsrisiko er 
uændret fra 2010.

Renterisiko
Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som 
følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved 
beregning af renterisikoen finder reglerne i finanstilsynets 
regnskabsbekendtgørelse anvendelse.
Langt den overvejende renterisiko udgøres af koncernens 
fastforrentede indlån, efterstillede kapitalindskud, udlån og 
obligationer. Tabet ved udregning af renterisikoen må ikke 
overstige 5% af bankens basiskapital.

Aktierisiko
Koncernens beholdning af aktier udgør ultimo 2011 69,0 mio. 
kr. Heraf udgør beholdningen af strategiske samarbejdspart-
nere 61,8 mio. kr. Da der er tale om aktier i selskaber, som 
er nødvendige for bankens drift, anses disse ejerandele som 
værende uden for handelsbeholdningen. 

I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at 
pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det en-
kelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. 
Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselska-
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bets indre værdi. Nordfyns Bank regulerer på den baggrund 
den indregnede værdi af disse aktier, når der foreligger ny 
information, som understøtter en ændret værdiansættelse.

Valutarisiko
Banken ønsker en lav valutarisiko, hvorfor valutarisikoen i 
udenlandske valutaer reduceres gennem afdækningsforret-
ninger. 

Som led i den normale servicering af bankens kunder indgås 
udlåns- og indlånsforretninger i udenlandsk valuta, ligesom 
banken har optaget lån i andre valutaer.
 
Likviditetsrisiko
Koncernen opgør løbende likviditetsrisikoen, og vurderer 
herunder likviditetens løbetid. Opgørelserne følger Finans-
tilsynets regler herfor. I henhold til § 152 i Lov om finansiel 
virksomhed skal pengeinstitutter til enhver tid have likviditet 
til rådighed i form af likvide aktiver svarende til 10% af de 
reducerede gælds- og garantiforpligtelser og 15% af den 
samlede gæld med kortere opsigelsesvarsel end en måned.
Overdækningen i henhold til disse krav er ultimo 2011 hen-
holdsvis 173,6 % og 215,9 %, mod 281,3 % og 482,8 % ved 
udgangen af 2010. 

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar
Selskabets redegørelse om samfundsansvar findes
på internetadressen:
http://alm.nordfynsbank.dk/page658.aspx
 
Interne kontrol og risikostyringssystemer i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen
Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for 
koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overhol-
delse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til 
regnskabsaflæggelsen.
 
Koncernens risikostyring og interne kontroller i
forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.
Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer kan 
alene skabe rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at 
uretmæssig brug af aktiver, tab og væsentlige fejl og mangler 
i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås.
 
Kontrolmiljø
Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer 
løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse 
med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse 
på regnskabsaflæggelsesprocessen.

Bestyrelsen har etableret revisionsudvalget til at varetage 
overvågning af regnskabsaflæggelsen og effektiviteten af de 
interne kontrol- og risikostyringssystemer.
Ansvaret for den daglige opretholdelse af et effektivt kontrol-
miljø og internt kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen ligger hos direktionen. Ledere er 
ansvarlige indenfor deres områder. Ansvar og beføjelser er
fastlagt i bestyrelsens instruktioner til direktionen, politikker 
og procedurer.

Risikovurdering
Der er relativt større risiko for fejl ved de poster i regnskabet, 
der er baseret på skøn eller genereres gennem komplekse 
processer, end der er for fejl i andre poster. En risikovurde-
ring med det formål at identificere disse poster og angive 
omfanget af de opståede risici koordineres af intern kontrol. 

Kontrolaktiviteter
Målet med kontrolaktiviteterne er at forhindre, opdage og 
korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne 
er integreret i koncernens regnskabs- og rapporteringspro-
cedurer og omfatter blandt andet procedurer for attestation, 
autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, 
og adskillelse af uforenelige funktioner. 

Sammensætning af ledelsesorganer, udvalg og
udvalgenes funktion

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrel-
sen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. 
Orientering fra direktionen sker systematisk såvel ved møder 
som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering.
Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 10 
gange om året. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger 
om bevilling af større engagementer, større investeringer og 
frasalg, kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, 
langsigtede forpligtelser, kontrol- og revisionsforhold samt
væsentlige operationelle forhold.
Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer
for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse par-
ters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås 
og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til ban-
kens situation. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til 
særlige opgaver, og har fundet anledning til at nedsætte et 
fast revisionsudvalg.

Revisionsudvalg
Revisionsudvalget består af den til enhver tid siddende 
bestyrelse. Nuværende formand for revisionsudvalget er be-
styrelsesmedlem Ejnar Larsen, statsautoriseret revisor med 
deponeret beskikkelse. Ejnar Larsen opfylder med sin bag-
grund som statsautoriseret revisor og sin erfaring fra revision 
af pengeinstitutter de gældende regler for at kunne bestride 
posten som formand for bankens revisionsudvalg.

Corporate Governance – God selskabsledelse
Selskabets redegørelse om Corporate Governance findes på 
internetadressen: 
http://alm.nordfynsbank.dk/page618.aspx
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er forbundet med
skøn. Dette er tilfældet for unoterede aktier. 
Den regnskabsmæssige værdi af unoterede
aktier udgør 61.799 tkr. pr. 31. december 2011.
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