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H1-2015 
 
Resultatet for 1. halvår af 2015 blev 23,6 mio. kr.  før skat. 
 
Meget tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank ef ter 1. halvår af 2015. Hovedpunkterne er: 
 
� Resultat før skat udgør 23,6 mio. kr. og forrenter  primo egenkapitalen med 16,4% p.a.  
� Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindt ægter stiger 4,9% til 86,4 mio. kr. 
� Netto gebyr- og provisionsindtægter og andre drift sindtægter stiger med 24,3% til 38,7 mio. kr. 
� Udgifter til personale og administration følger bu dgettet og stiger med 5,0% til 56,4 mio. kr. 
� Basisindtjeningen udgør 26,5 mio. kr.  
� Positive kursreguleringer på 2,9 mio. kr. 
� Nedskrivninger på udlån udgør 5,8 mio. kr. 
� Udlån stiger med 2,4% til 1,5 mia. kr. og indlån s tiger med 8,9% til 2,2 mia. kr. ift. 31.12.2014 
  
Resultatet for 1. halvår af 2015 lever op til forventningerne, og basisindtjeningen ligger komfortabelt inden for 
de udmeldte forventninger. 
 
Netto rente- og gebyrindtægterne og andre driftsindtægter fortsætter den stigende tendens, hvilket er glæde-
ligt. Den forventede vækst i efterspørgslen på udlån lever ikke helt op til forventningerne, og sammenholdt 
med den atypiske rentesituation i første halvdel af 2015 har udviklingen i netto renteindtægterne været nega-
tiv. Det kompenseres dog godt og vel af gebyr- og provisionsindtægterne. Den positive udvikling kan henfø-
res til højere aktivitet på boligområdet – særligt i 1. kvartal – samt en fortsat god tilgang af nye kunder og 
forretninger. 
 
Koncernens udgifter følger budgetterne og afspejler den ekspansive strategi, der er lagt.  
 
Koncernens nedskrivninger på udlån er uændret i forhold til samme periode af 2014. Niveauet anses for 
værende acceptabelt.  
  
Koncernens kursreguleringer er positive med 2,9 mio. kr. hvilket er 4,2 mio. kr. mindre end samme periode af 
2014. 
 
Kapitalprocenten er opgjort til 14,5%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,7%. 
  
Venlig hilsen 
NORDFYNS BANK  


