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Indtjening / forretningsomfang

udvist et fald på 1,4 mio. kr. hvilket primært kan hen-
føres til en lavere aktivitet primært på fondsområdet 
og til leasingaktiviteterne i bankens datterselskab som 
til konkurrencesituationen generelt.
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Resultatopgørelse






      
     





 
       


       


      


     






       
     




      

        
   




       







Balance  |  Aktiver










  
  
  


   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    




Balance  |  Passiver










  
  
  


   
   
   
   
   
   



   
   
   
   

   
   
   


   
   
   
   
   

    



..vi spiller på det lokale hold

Piger årg. 1997
Brenderup Idrætsforening


