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Nordfyns Bank leverer endnu et solidt resultat. Ove rskud for 1. kvartal af 2014 udgør 
12,3 mio. kr. før skat, og lever op til forventning erne.  
  
Hovedpunkterne for regnskabet for årets første kvar tal af 2014 er:  
 

�  Resultatet før skat forrenter primoegenkapitalen med 18,7% p.a.  
�  Basisindtjeningen udgør 12,5 mio. kr.  
�  Netto rente- og gebyrindtægterne øget med 5,3% ti l 39,1 mio. kr.  
�  Udgifterne til personale og administration stiger  som budgetteret til 26,2 mio. kr. 
�  Nedskrivninger på udlån udgør 4,0 mio. kr. 
�  Et resultat før skat på 12,3 mio. kr. og 9,3 mio.  kr. efter skat 
 
Resultatet før skat på 12,3 mio. kr. for årets første kvartal er meget tilfredsstillende. Indtjeningskraften ud-
bygges samtidig med der investeres i fremtiden på flere områder. 
  
Basisindtjeningen udgør 12,5 mio. kr. for første kvartal og ligger således præcis midt i intervallet i forhold til 
de tidligere udmeldte forventninger om en samlet basisindtjening for hele 2014 på 45-55 mio. kr. Disse for-
ventninger fastholdes. 
  
Vækst og driftsoptimering  
2013 blev året, hvor rekord mange nye kunder valgte at skifte til Nordfyns Bank, og den tendens er fortsat 
med uformindsket styrke i første kvartal af 2014. En kundetilgang af den størrelsesorden vi har set det sene-
ste års tid fordrer flere ressourcer, og de er løbende blevet tilført ligesom vi fortsat er på udkig efter nye kol-
legaer. Samtidig med at vi skal sikre en god implementering af vores mange nye kunder, arbejder hele orga-
nisationen samtidig på løbende at udbygge koncernens forretningsomfang med nuværende kunder. 
  
Nordfyns Bank har i slutningen af 2013 etableret sin 3. filial i Odense og implementeringen heraf er i fuld 
gang. Filialetableringen påvirker selvsagt resultatet for 1. kvartal af 2014 i negativ retning. 
 
Koncernens nedskrivninger på udlån er i forhold til samme periode af 2013 reduceret med 2,2 mio. kr. til 
4,0 mio. kr. Koncernens kursreguleringer er positive med 3,9 mio. kr. 
 
Solvensen er opgjort til 14,2% mod lovens krav på 8%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,5% 
Den likviditetsmæssige overdækning er på 206% i forhold til lovens krav. 
 
Venlig hilsen 
NORDFYNS BANK  


