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Q1-2015 
 
Resultatet for 1. kvartal af 2015 blev 15,4 mio. kr . før skat. 
 
Meget tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank ef ter 1. kvartal af 2015. Hovedpunkterne er: 
 

� Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 21,4% p.a.  
� Basisindtjeningen udgør 13,0 mio. kr.  
� Netto gebyr- og provisionsindtægter samt andre dri ftsindtægter øget med 21,9% til 18,1 mio. kr.  

� Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret til 27,4 mio. kr. 
� Nedskrivninger på udlån udgør 3,0 mio. kr. 
� Et resultat før skat på 15,4 mio. kr. og 11,9 mio.  kr. efter beregnet skat 
 
Resultatet for 1. kvartal af 2015 lever helt op til forventningerne, og den positive udvikling fortsætter i 
Nordfyns Bank. 
 
Netto rente- og gebyrindtægterne fortsætter den stigende tendens, hvilket er glædeligt. Rentesituationen har 
været noget atypisk i store dele af 1. kvartal. Der er negative renter på overskudslikviditeten og fortsat en vis 
tilbageholdenhed i efterspørgslen efter udlån. De to ting har betydet færre netto renteindtægter. Det kom-
penseres dog godt og vel af gebyr- og provisionsindtægterne. 
  
Ser man isoleret på gebyr- og provisionsindtægter og andre driftsindtægter, er det opnåede resultat selvsagt 
mere end tilfredsstillende. I 1. kvartal af 2015 har sektoren generelt været begunstiget af ekstraordinær stor 
aktivitet på bolig- og investeringsområdet. Samtidig registrerer vi i Nordfyns Bank en generel stigende aktivi-
tet, ikke mindst med udgangspunkt i de seneste års kundetilgang. 
 
Koncernens udgifter følger budgetterne og afspejler den ekspansive strategi, der lagt.  
 
Koncernens nedskrivninger på udlån er i forhold til samme periode af 2014 reduceret med 1,0 mio. kr. til 
3,0 mio. kr. Koncernens kursreguleringer er positive med 5,4 mio. kr. 
 
Solvensen er opgjort til 14,2%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,9%. 
  
Venlig hilsen 
NORDFYNS BANK  


