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H1-2016 
 
Resultatet for 1. halvår af 2016 blev 25,6 mio. kr.  før skat. 
 
Meget tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank ef ter 1. halvår af 2016. Hovedpunkterne er: 
 
� Resultat før skat udgør 25,6 mio. kr. og forrenter  primo egenkapitalen med 16,4% p.a.  
� Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindt ægter udgør 85,0 mio. kr. 
� Netto gebyr- og provisionsindtægter og andre drift sindtægter udgør 35,9 mio. kr. 
� Udgifter til personale og administration udgør 59, 5 mio. kr. 
� Basisindtjeningen udgør 24,0 mio. kr.  
� Positive kursreguleringer på 6,6 mio. kr. 
� Nedskrivninger på udlån udgør 5,1 mio. kr. 
� Udlån stiger med 6,0% til 1,6 mia. kr. og indlån s tiger med 3,0% til 2,2 mia. kr. ift. 31.12.2015   
 
Resultatet for 1. halvår af 2016 lever helt op til forventningerne, og basisindtjeningen ligger i den høje ende 
af udmeldte forventninger for hele 2016. 
 
Netto renteindtægterne stiger med udgangspunkt i en meget tilfredsstillende udvikling i koncernens udlån. 
Netto gebyrindtægter og andre driftsindtægter falder i forhold til samme periode af 2015. Udviklingen skyldes 
den ekstreme konverteringsaktivitet vi oplevede i foråret 2015 med deraf følgende indtægter. Faldet i indtæg-
terne har dog ikke været så stort som forventet, hvilket kan henføres til den føromtalte stigende aktivitet på 
udlånsområdet og en generel tilgang af nye kunder og forretninger. 
 
Koncernens udgifter følger budgetterne og afspejler den ekspansive strategi, der er lagt.  
 
Koncernens nedskrivninger på udlån falder med 12% til 5,1 mio. kr.  
  
Koncernens kursreguleringer er positive med 6,6 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end samme periode af 
2015. 
 
Kapitalprocenten er opgjort til 14,6%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,1%. 
  
Venlig hilsen 
NORDFYNS BANK  


