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Ledelsesberetning 2015 
 
 
Hovedaktivitet 
Fanø Sparekasses hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private og erhvervskunder. 
Kunderne er primært baseret i lokalområdet, men i forlængelse af den teknologiske udvikling er en 
del af forretningsomfanget dog spredt ud over hele landet. Fanø Sparekasse ønsker at kunne tilbyde 
kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Fanø Sparekasse kan i 2015 konstatere et underskud før skat på -3,7 mio. kr. mod et overskud på 
7,0 mio. kr. i 2014. Efter skat udgør underskuddet -2,7 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. 
Underskuddet skyldes i høj grad øgede nedskrivninger på sparekassens udlån og tilgodehavender 
m.v. med en negativ påvirkning på årets resultat før skat med i alt -4,3 mio. kr. 
 
Netto rente- og gebyrindtægterne andrager 18,8 mio. kr. mod 20,1 mio. kr. i 2014. Heri indgår netto 
renteindtægter med 11,9 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. i 2014. Den faldende rentemarginal skyldes 
bl.a. mindskede renteindtægter af sparekassens udlån, som har været faldende de seneste 5 
regnskabsår.  
Et faldende udlån er generelt for de fleste pengeinstitutter i Danmark og skal ses som en 
konsekvens af manglende aktivitet og lånelyst i samfundet. Vi noterer dog, at der er begyndende 
tegn på en stigende interesse for lån. Vi ønsker at gøre vort til at forstærke denne interesse, hvorfor 
sparekassens ledelse har indført et nyt fortrinsprogram pr. 1. februar 2016. Med dette iværksætter vi 
tiltag til at forbedre konkurrenceevnen og dermed øge aktivitetsniveauet. Yderligere har 
sparekassen et tilbud om energiforbedrende lån samt et særligt billån, begge med 
konkurrencedygtige rentesatser.  
Sparekassens gebyr- og provisionsindtægter er steget fra 6,5 mio. kr. i 2014 til 6,8 mio. kr. i 2015, 
hvilket primært er drevet af mange låneomlægninger i Totalkredit. 
 
Udgifter til personale og administration er steget fra 14,8 mio. kr. i 2014 til 17,3 mio. kr. i 2015. 
Udgiften i 2015 er negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med direktørskifte med i alt 1,8 
mio. kr. 
 
Resultatet er påvirket af positive kursreguleringer på 0,2 mio.kr. samt af betalinger til 
Garantifonden for Indskydere og Investorer med i alt 0,7 mio.kr.  
 
Sparekassens seneste offentliggjorte forventning til resultatet af den basale bankforretning 
(eksklusiv kursreguleringer, nedskrivninger og skat) for 2015 var positivt og lå i niveauet 1 - 2 mio. 
kr., og fremgår af halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015. Resultatet af den basale bankforretning for 
2015 udgør 0,4 mio. kr., som tillagt engangsomkostninger i forbindelse med direktørskiftet giver et 
resultat af den basale bankforretning på 2,2 mio. kr. 
 
Egenkapitalen er herefter sammensat på følgende måde: 
 
     Egenkapital                                                                      t.kr.   98.338 
     Heraf garantkapital                                                          t.kr.   16.851 
 
 
Balance  
Balancen udgør ultimo 2015 501,1 mio.kr. mod 459,9 mio.kr. året før. 
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Ledelsesberetning 2015 
 
 
Indlån 
Indlån (excl. indlån i puljeordninger) er steget med 30,8 mio.kr. til 367,9 mio.kr., svarende til en 
stigning på 9,1 % i forhold til 2014.  
 
 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Posten er faldet fra 146,9 mio.kr. i 2014 til 125,7 mio.kr. i 2015, svarende til et fald på -14,4 %.  
 
 
Medarbejdere 
I 2015 har der omregnet til heltidsbeskæftigelse været ansat 14,1 medarbejdere i Fanø Sparekasse, 
hvilket er uændret i forhold til året før. 
 
 
Forventninger til 2016 
Sparekassens ledelse forventer, at den basale bankforretning af kunderelaterede aktiviteter vil 
bidrage positivt, således at resultatet for 2016 vil ligge i niveauet 2,0 – 2,5 mio. kr. før 
kursreguleringer, nedskrivninger og skat. 
 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. 
Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende 
billede af årsregnskabet.  
 
 
Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov – en solid sparekasse 
Sparekassen skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. 
Ledelsen har i lighed med tidligere år anvendt standardmetoden til opgørelse af kredit- og 
markedsrisici samt basisindikatormetoden til opgørelse af operationelle risici. Det er ledelsens 
vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede 
metoder til opgørelse af solvensen.  
 
Sparekassen har en solvens på 29,2 % (28,8 % i 2014), hvilket er en overdækning på 21,2 %-point i 
forhold til lovens krav på 8 %. Sparekassen hører således til blandt de mest solide pengeinstitutter i 
landet. 
 
Med indførelsen af nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 (CRD IV og CRR-
reglerne) er der sket en skærpelse af kravet til egenkapital, ligesom der på sigt kommer yderligere 
krav til likviditet og gearing.  
 
Der er foretaget en analyse af konsekvenserne af indfasningen af de nye kapitalkravsregler i 
perioden fra 2015 til 2019, herunder vurderet, i hvilket omfang den nuværende kapital er 
tilstrækkelig. Såfremt de nye regler var fuldt indfaset i dag, ville kravet til solvensen (inkl. den 
maksimale konjunkturbuffer) andrage 18,43 %, og Fanø Sparekasse ville således med de 
nuværende kapitalforhold være i stand til på tilfredsstillende vis at overholde de 
lovgivningsmæssige krav. 
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Ledelsesberetning 2015 
 
 
Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. Spare-
kassen vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Solvensbehovet 
pr. 31. december 2015 er baseret på bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, 
kapitalgrundlag og solvensbehov samt på Finanstilsynets vejledning herom og er opgjort efter en 
8+ tilgang. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der 
lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt redegørelse. Det internt opgjorte solvensbehov er 
opgjort til 13,43 %. Sparekassen har således en solvensmæssig ”friværdi” på 15,75 %-point, 
svarende til 43,8 mio. kr. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig 
til at dække de risici, der påhviler sparekassens aktiviteter. Solvensbehovet er ikke omfattet af 
revision. 
 
Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, 
herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Sparekassen har valgt at offentliggøre oplysnin-
gerne på hjemmesiden www.fanoespk.dk, hvortil der henvises. 
 
Tilsynsdiamanten 
Sparekassen har i lighed med tidligere år opgjort de forskellige målepunkter i den såkaldte 
tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed med 
forhøjet risiko. Sparekassen har forholdt sig således til de fem pejlemærker: 
 

 Summen af store eksponeringer (under 125 % af kapitalgrundlaget). Summen af 
sparekassens store engagementer udgør 21,4 % af kapitalgrundlaget. 

 Udlånsvækst (mindre end 20 % om året). Sparekassens udlånsvækst i 2015 inkl. udlån til 
dagsværdi er negativ og udgør -13,3 %. 

 Ejendomseksponering (mindre end 25 % af de samlede udlån). Ejendomseksponeringen i 
sparekassen udgør 2,7 % pr. 31. december 2015. 

 Stabil funding (udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 
år). Grænseværdi: mindre end 1. Den beregnede værdi for sparekassen udgør 0,28 pr. 31. 
december 2015. 

 Likviditetsoverdækning (større end 50 %). Sparekassens likviditetsoverdækning udgør 
491,3 % pr. 31. december 2015.  

 
Sparekassen opfylder derved på tilfredsstillende vis samtlige grænseværdier. 
 
Likviditet 
Sparekassens likviditetsberedskab pr. 31.12.2015 anses for særdeles tilfredsstillende, idet overdæk-
ningen i forhold til lovens krav (§152) udgør 491,3 % (15 % kravet) mod 432,1 % pr. 31.12.2014. 

 
Sparekassens udlån i forhold til indlån udgør 42,6 % pr. 31.12.2015. 
 
Sparekassen har siden 1. kvartal 2014 indberettet det nye krav til likviditet ”Liquidity Coverage 
Ratio” (LCR) i henhold til kapitaldækningsreglerne. LCR angiver hvor stor en procentdel likvide 
”højkvalitetsaktiver” et institut skal have for at kunne modstå et 30-dages likviditetsstress. Fra 1. 
oktober 2015 er minimumskravet til LCR på 60 % gjort gældende, hvorefter det gradvist reguleres 
til 70 % i 2016, 80 % i 2017 og 100 % i 2018. Sparekassen har pr. 31. december 2015 opgjort LCR 
til 1041 % og opfylder derved til fulde likviditetskravet. 
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Ledelseserhverv 
Sparekassens medlemmer af bestyrelsen og direktionen beklæder ikke ledelseserhverv i andre dan-
ske aktieselskaber. Henrik Christiansen har ledelseshverv i Slagter Christiansen Fanø ApS og R & 
H Holding ApS. Jesper Møller har ledelseshverv i Offshoreenergy.dk. Øvrige bestyrelsesmed-
lemmer har ikke ledelseshverv i andre selskaber. Sparekassens direktør Henning Balle er 
bestyrelsesmedlem i FDM. 
 
Vederlag til ledelsen 
For at tiltrække og fastholde sparekassens ledelsesmæssige kompetencer er direktionens og ledende 
medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i 
sammenlignelige virksomheder. Der henvises til årsrapportens note 5 vedrørende ledelsens 
aflønning. Sparekassens ledelse har udarbejdet en lønpolitik, der fremgår af sparekassens 
hjemmeside www.fanoespk.dk. 
 
Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke fra normerne i branchen. Direktion og bestyrelse er 
ikke omfattet af bonusordninger. 
 
Bestyrelsens forslag til udbytte 
Bestyrelsens forslag til udbytte i form af renter af garantkapital udgør 336 t.kr. for 2015, svarende 
til en forrentning af garantkapitalen på 2 % p.a. 
 
Corporate Governance 
God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i Fanø Sparekasse handler om, at sparekassen 
styrer efter samspillet mellem vores interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, 
medarbejdere og det lokale samfund, som vi er en integreret del af. 
 
Vi mener, at sparekassen i tilstrækkelig grad lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse 
samt Finansrådets ledelseskodeks. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til anbefalingerne på 
sparekassens hjemmeside www.fanoespk.dk, ligesom vi løbende følger udviklingen. 
 
Skatter og afgifter 
Sparekassens omkostninger til lønsumsafgift i 2015 andrager 1.024 t.kr., og indgår i posten 
”Udgifter til personale og administration” i resultatopgørelsen. 
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af års-
rapporten. 
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Risikostyring 
 
Fanø Sparekasse er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med politikker for 
risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af blandt andet uforudsigelig udvikling 
på de finansielle markeder.  
 
Fanø Sparekasse udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til 
dagligt påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for 
risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de 
tildelte risikorammer. 
 
 
Kreditrisiko 
De væsentligste risici i Fanø Sparekasse vedrører i sagens natur kreditrisiko. Risikostyringspolitik-
ker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter til 
stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og forventet sikkerhed. Rammerne for 
kreditgivning fremgår af kreditpolitikken, hvori følgende operative rammer indgår: 
 

 Maksimalt 40 % af sparekassens udlån er udenfor det primære geografiske markedsområde. 
 Maksimalt 60 % af sparekassens udlån er erhvervsudlån. 
 Indenfor kategorien erhvervsudlån bør det tilstræbes, at en enkelt branche ikke overstiger 20 

% af sparekassens samlede udlån. 
 Der ønskes ikke eksponeringer i kundeforhold, hvor blanco-elementet opgjort efter 

sparekassens sædvanlige opgørelsesprincipper overstiger 10 % af sparekassens 
kapitalgrundlag. 

 Sparekassens udlånsvækst må ikke overstige 20 % pr. år. 
 
Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier. Endvidere foretages kvartalsvis vurdering af 
sparekassens eksponeringer, hvor eksponeringerne risikoklassificeres. Risikoklassificeringen er 
inddelt i følgende grupper/bonitetskategorier: 
 
Bonitetskategori 1: Eksponeringer med nedskrivninger og/eller OIV 
Bonitetskategori 2c: Eksponeringer med meget høj risiko, men uden OIV 
Bonitetskategori 2b:  Risikobetonede eksponeringer 
Bonitetskategori 2a/3: Eksponeringer med minimal eller ingen risiko 
 
Bestyrelsen modtager kvartalsvis rapportering om sparekassens engagementer i bonitetskategori 1, 
2c og 2b. 
 
Der er endvidere vedtaget politikker, der begrænser eksponeringen i forhold til ethvert 
kreditinstitut, som Fanø Sparekasse har forretninger med. Det tilstræbes herunder, at eksponeringer 
mod andre enkeltstående kreditinstitutter højst må udgøre 100 % af kapitalgrundlaget.  
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Markedsrisiko 
Fanø Sparekasses markedsrisiko styres via fastsatte limits for en lang række af risikomål. Opgørelse 
og overvågning af markedsrisici sker månedsvis, valutarisici dog hvert kvartal. Direktionen og 
bestyrelsen modtager månedlig rapportering om rente- og aktierisici samt kvartalsvis rapportering 
om valutarisici. Rapporteringen indeholder beregning af den aktuelle værdi. 
 
 Renterisiko 
  ◦ Effekt af ændring i renten på 1 % - point på dagsværdier 
Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. 
 
I bestyrelsens retningslinjer til direktionen er der indbygget et maksimum for den risiko Fanø 
Sparekasse må påtage sig. Renterisikoen må ikke overstige 7 % af sparekassens kapitalgrundlag. 
 
 Valutarisiko 
  ◦ Risikoen ved ændringer i valutakurser, som kan påvirke sparekassens valutapositioner. 
 
Bestyrelsens retningslinjer til direktionen angiver en grænse på 30 % af sparekassens 
kapitalgrundlag for valutaindikator 1’s vedkommende og 2 % af sparekassens kapitalgrundlag for 
valutaindikator 2’s vedkommende. 
 
 Aktierisiko 
  ◦ Grænser for den maksimale investering i aktier m.v. 
 
Bestyrelsens retningslinjer til direktionen indeholder nærmere grænser for investering i 
børsnoterede aktier, unoterede aktier, erhvervsobligationer m.v. 
 
 
Likviditetsrisiko 
Fanø Sparekasse har udarbejdet en likviditetspolitik med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og 
stabilt likvidt beredskab. Politikken angiver, at sparekassens likviditetsoverdækning til enhver tid 
skal være mindst 170 % opgjort efter reglerne i lov om finansiel virksomhed § 152. 
Bestyrelsen modtager månedsvis rapportering om det aktuelle likvide beredskab. 
 
 
Operationel risiko 
Sparekassens politik for operationelle risici samt it-sikkerhedspolitikken fastsætter krav til 
personale og it med henblik på at begrænse sparekassens operationelle risici. Derudover medvirker 
sparekassens compliance-funktion til at sikre, at sparekassen lever op til eksterne såvel som interne 
krav. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Fanø Sparekasse er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 
herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen).  
 
Årsrapporten for 2015 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
Fanø Sparekasse og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når der er en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fanø Sparekasse, og forpligtelser kan måles 
pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på 
tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme 
samt renter af garantkapital direkte på egenkapitalen. 
 
Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. 
 
 
Regnskabsmæssige skøn 
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn 
over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væ-
sentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dags-
værdier for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. 
 
De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er 
usikre. Herudover er sparekassen påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske 
resultater kan afvige fra skønnene.  

 
For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantifice-
ringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages.  
 
 
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Poster i 
fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for 
valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-
dagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. 
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Resultatopgørelsen 
Renter, gebyrer og provisioner 
Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provi-
sioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af 
amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under 
renteindtægter. 
 
Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer 
(f.eks. etableringsgebyrer) indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. 
 
Vederlag for formidling af realkreditlån for Totalkredit indregnes efter modregningsmodellen. Efter 
modregningsmodellen indregnes vederlag på tidspunktet for lånets etablering, og vederlag for lø-
bende servicering af låntager indregnes i takt med, at sparekassen forestår serviceringen, og dermed 
opnår ret til vederlaget. Totalkredit kan kun modregne konstaterede tab i realkreditlånets første 8 år 
i de fremtidige løbende provisionsindtægter. Modregning indregnes på tidspunktet for den tabs-
givende begivenhed. 
 
Beregnet rente vedrørende nedskrevne lån reduceres i renteindtægter og tillægges posten ”ned-
skrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.” 
 
 
Udgifter til personale og administration 
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til spare-
kassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer ind-
regnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser 
og goder. 
 
 
Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort 
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt a conto skat. 
 
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige 
værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels-
berettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes 
at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. 
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Balancen 
Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kredit-
institutter samt indskud i centralbanker. 
 
Tilgodehavende måles til dagsværdi.  
 
 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. 
 
Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer mv., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men 
endnu ikke realiserede tab.  
 
Stiftelsesgebyrer m.v., der sidestilles med en løbende rentebetaling og dermed betragtes som en 
integreret del af den effektive rente for lånet, periodiseres over løbetiden for det enkelte lån. 
 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Nedskriv-
ninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. 
 
 
Individuelle nedskrivninger 
For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i 
betydelige økonomiske vanskeligheder. Nedskrivninger foretages med forskellen mellem den regn-
skabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på 
udlånet. Sparekassen gennemgår lån over 1,5 mio. kr. individuelt. 
 
Gruppevise nedskrivninger 
For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering 
af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. 
 
Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede 
karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 14 grupper fordelt på 6 grupper af 
privatkunder inddelt efter geografisk placering samt 8 grupper af erhvervskunder inddelt efter 
branchekoder. 
 
Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen 
Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenterings-
modellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signi-
fikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de for-
klarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente antal kon-
kurser/tvangsauktioner m.fl. 
 
Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata 
for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet om modelestimaterne skal tilpasses 
kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. 
 
Sparekassen har vurderet, at modellens estimater passer på egne forhold. 
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Anvendt regnskabspraksis  

 
Modellens estimater danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. For hver 
gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdi-
forringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved 
at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den ak-
tuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. 
Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbage-
diskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. 
 
 
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi omfatter unoterede obligationer, hvor der er tale om 
et ikke aktivt marked. 
 
 
Obligationer 
Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter luk-
kekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutids-
værdien. 
 
 
Aktier 
Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier der handles på aktive markeder opgøres efter 
lukkekursen på balancedagen.  
 
Dagsværdien for unoterede aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler o. lign. 
eller alternativt kapitalværdiberegninger. For unoterede aktier i sektorejede selskaber, hvor der sker 
omfordeling af aktierne, anses omfordelingen for at udgøre det primære marked for aktierne. 
Dagsværdien fastsættes som omfordelingskursen. For øvrige unoterede aktier i sektorejede 
selskaber, hvor observerbare input ikke er umiddelbart tilgængelige, er værdiansættelsen forbundet 
med skøn, hvori indgår oplysninger fra selskabernes regnskaber, erfaringer fra handler med aktier i 
de pågældende selskaber samt input fra kvalificeret ekstern part. 
 
Alle løbende værdireguleringer på børsnoterede og unoterede værdipapirer resultatføres over 
driften under posten ”Kursreguleringer”. 
 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelses-
prisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. 
 
 
Grunde og bygninger omfatter ”Domicilejendomme”. Stigninger i domicilejendommes omvurde-
rede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indreg-
nes i resultatopgørelsen, medmindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskriv-
ninger. Afskrivninger foretages på baggrund af den opskrevne værdi.  
 
Afskrivninger beregnes ud fra en forventet brugstid, som er 100 år, af afskrivningsgrundlaget op-
gjort som den omvurderede værdi fratrukket en scrapværdi.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid, som er 3-7 år. 
  
 
Aktiver i midlertidig besiddelse 
Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter materielle aktiver overtaget i forbindelse med nødlidende 
engagementer. Aktiverne måles til det laveste beløb af kostprisen eller dagsværdi med fradrag af 
omkostninger ved salg. Der foretages ikke afskrivninger på aktiver i midlertidig besiddelse. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
 
 
Indlån og anden gæld 
Posten omfatter alle indlån fra kunder, der ikke er kreditinstitutter eller centralbanker. 
 
 
Udstedte obligationer 
Udstedte obligationer måles til amortiseret kostpris. 
 
 
Hensatte forpligtelser 
Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt 
for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil med-
føre et træk på sparekassens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.  
 
 
Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultatopgørelse for 2015

Note 2015 2014
t.kr. t.kr.

Renteindtægter 1 13.081 15.047
Renteudgifter 2 -1.214 -1.865
Netto renteindtægter 11.867 13.182

Udbytte af aktier mv. 272 550
Gebyrer og provisionsindtægter 3 6.803 6.460
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -179 -95
Netto rente- og gebyrindtægter 18.763 20.097

Kursreguleringer 4 241 4.663
Andre driftsindtægter 5 6
Udgifter til personale og administration 5 -17.262 -14.772
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -299 -318
Andre driftsudgifter -821 -769
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 6 -4.308 -1.895
Resultat før skat -3.681 7.012

Skat 7 995 -899

Årets resultat -2.686 6.113

Forslag til resultatdisponering
Renter af garantkapital 336 352
Overført til næste år -3.022 5.761

-2.686 6.113

Totalindkomstopgørelse
Årets resultat -2.686 6.113
Anden totalindkomst 0 0
Skat af anden totalindkomst 0 0
Totalindkomst efter skat -2.686 6.113
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Balance pr. 31.12.2015

Note 2015 2014
t.kr. t.kr.

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 73.808 30.358
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 8 44.559 65.895
Udlån og tilgodehavender til dagsværdi 9 12.177 12.205
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 125.712 146.877
Obligationer til dagsværdi 10 182.744 149.327
Aktier mv. 28.050 26.958
Aktiver tilknyttet puljeordninger 11 21.267 13.865
Grunde og bygninger i alt:
          Domicilejendomme 12 6.012 6.056
Øvrige materielle aktiver 13 830 991
Aktuelle skatteaktiver 69 1.641
Udskudte skatteaktiver 14 1.332 199
Aktiver i midlertidig besiddelse 2.091 3.073
Andre aktiver 1.478 1.562
Periodeafgrænsningsposter 993 935

Aktiver i alt 501.122 459.942

Indlån og anden gæld 15 367.878 337.160
Indlån i puljeordninger 21.267 13.865
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 16 0 233
Andre passiver 13.080 6.674
Periodeafgrænsningsposter 259 223
Gæld i alt 402.484 358.155

Hensættelser til tab på garantier 300 0
Hensatte forpligtelser i alt 300 0

Garantkapital 16.851 17.263
Overført overskud 81.145 84.167
Renter af garantkapital 342 357
Egenkapital i alt 98.338 101.787

Passiver i alt 501.122 459.942

Eventualforpligtelser 17 54.422 54.869

Øvrige noter 18, 19, 20
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Egenkapitalopgørelse
2015 2014
t.kr. t.kr.

Garantkapital primo 17.263 18.159
Udbetalt garantkapital/ny indbetalt garantkapital -412 -896
Garantkapital ultimo 16.851 17.263

Overført overskud primo 84.167 78.406
Andel af årets resultat, der overføres til egenkapitalen -3.022 5.761
Overført overskud ultimo 81.145 84.167

Renter af garantkapital primo 357 382
Årets foreslåede renter af garantkapital 336 352
Årets udloddede renter af garantkapital -351 -377
Renter af garantkapital ultimo 342 357

Egenkapital i alt 98.338 101.787
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Noter

2015 2014
t.kr. t.kr.

1. Renteindtægter
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -122 92
Udlån og andre tilgodehavender 10.837 11.885
Obligationer 2.347 3.069
Øvrige renteindtægter 19 1

13.081 15.047

2. Renteudgifter
Indlån og anden gæld 1.174 1.857
Udstedte obligationer 0 8
Øvrige renteudgifter 40 0

1.214 1.865

3. Gebyrer og provisionsindtægter
Værdipapirhandel og depoter 235 233
Betalingsformidling 1.543 1.615
Lånesagsgebyrer 2.577 2.354
Garantiprovision 384 270
Øvrige gebyrer og provisioner 2.064 1.988

6.803 6.460

4. Kursreguleringer
Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -28 -50
Obligationer -1.656 773
Aktier mv. 1.707 3.829
Valuta  236 111
Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.871 732
Indlån i puljeordninger -1.871 -732
Øvrige forpligtelser -18 0

241 4.663

5. Udgifter til personale og administration
Personaleudgifter
Lønninger 6.186 5.546
Pensioner 743 680
Udgifter til social sikring 1.161 992

8.090 7.218
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:
Direktør Freddy Christensen t.o.m. 31.05.2015 1.395
Direktør Henning Balle f.o.m. 01.06.2015 984
Bestyrelsen:
Kjeld Nielsen, formand 80
Susanne Veie Svenningsen, næstformand 60
Henrik Christiansen 40
Tage Møller 40
Jesper Møller 40
Henning Frosch 40
Else Marie Olldag 40 340 1.457

Øvrige administrationsomkostninger 6.453 6.097
17.262 14.772

Gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 14,1 14,1

I henhold til § 121, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen er det undladt at oplyse
om aflønning til ansatte med væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil. 15



Noter

2015 2014
t.kr. t.kr.

5. Revisionshonorar
Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed:
Lovpligtig revision 285 265
Andre erklæringer med sikkerhed 60 56
Andre ydelser 16 0
Revisionshonorar i alt 361 321

6. Nedskrivninger på udlån og garantier
Individuelle nedskrivninger primo året 28.654 28.562
Nedskrivninger/værdiændringer i årets løb 7.040 4.735
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -2.692 -4.067
Andre bevægelser 1.385 1.391
Endelig tabt, tidligere nedskrevet -6.482 -1.967

27.905 28.654
Gruppevise nedskrivninger:
Nedskrivninger primo året 300 313
Nedskrivninger i årets løb 72 -13

372 300

Årets udgiftsførte tab i resultatopgørelsen kan specificeres således:
Individuelle nedskrivninger på udlån og garantier primo -28.654 -28.562
Individuelle nedskrivninger på udlån og garantier ultimo 27.905 28.654

-749 92
Gruppevise nedskrivninger på udlån primo -300 -313
Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo 372 300

-677 79
Renteindtægter af nedskrevne udlån -1.411 -1.412
Nedskrevet på modregningsret 236 708
Konstateret tab 6.490 2.550
Indgået på tidligere afskrevne udlån -330 -30

4.308 1.895

7. Skat
Beregnet skat af årets indkomst 0 878
Ændring i udskudt skat -1.122 24
Ændring i udskudt skat tidligere år -10 20
Efterregulering af tidligere års beregnet skat 137 -23
Skat af årets resultat -995 899

Effektiv skatteprocent
Selskabsskatteprocent i Danmark 23,5 24,5
Ændring i udskudt skat primo 0,3 0,3
Efterregulering af tidligere års beregnede skat -3,7 -0,4
Ændring af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent -2,1 0,0
Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter m.v. 9,0 -11,6
Effektiv skatteprocent 27,0 12,8
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Noter

2015 2014
t.kr. t.kr.

8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
fordelt efter restløbetid
Anfordringstilgodehavender 44.549 45.615
Til og med 3 måneder 0 20.028
Over 3 måneder og til og med 1 år 0 242
Over 1 år og til og med 5 år 0 0
Over 5 år 10 10

44.559 65.895

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 0 0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 44.559 65.895

9. Udlån og andre tilgodehavender
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 12.177 12.205
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 125.712 146.877

137.889 159.082

Samlet udlån fordelt efter restløbetid
På anfordring 27.961 26.822
Til og med 3 måneder 10.602 14.720
Over 3 måneder og til og med 1 år 26.339 33.127
Over 1 år og til og med 5 år 52.040 59.214
Over 5 år 20.947 25.199

137.889 159.082

Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse:
Udlån og tilgodehavender før nedskrivning 36.990 39.367
Nedskrivning 27.605 28.654

9.385 10.713

Kreditrisici fordelt på sektorer og brancher % %
Erhverv
     Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 2 1
     Industri og råstofindvinding 2 2
     Energiforsyning 0 1
     Bygge- og anlægsvirksomhed 2 2
     Handel 2 1
     Transport, hoteller og restauranter 4 5
     Information og kommunikation 0 1
     Finansiering og forsikring 4 4
     Fast ejendom 3 3
     Øvrige erhverv 11 8
Private 70 72

100 100

10. Obligationer til dagsværdi
Andre realkreditobligationer 180.376 124.612
Statsobligationer 0 6.695
Øvrige obligationer 2.368 18.020

182.744 149.327
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Noter

2015 2014
t.kr. t.kr.

11. Aktiver tilknyttet puljeordninger
Obligationer 10.440 6.096
Aktier 2.643 1.483
Investeringsforeningsandele 6.984 5.608
Kontantindestående 1.005 554
Andre aktiver 195 124

21.267 13.865

12. Domicilejendomme
Omvurderet værdi primo 6.056 6.100
Afskrivning -44 -44
Omvurderet værdi ultimo 6.012 6.056
Der har ikke været eksterne eksperter til vurderingen af ejendommene

13. Øvrige materielle aktiver
Samlet kostpris primo 2.921 2.806
Tilgang 95 115
Samlet kostpris ultimo 3.016 2.921

Af- og nedskrivninger primo 1.930 1.656
Årets afskrivninger 256 274
Af- og nedskrivninger ultimo 2.186 1.930

Bogført beholdning ultimo 830 991

14. Udskudte skatteaktiver 
Udlån 243 278
Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 0 -55
Øvrige materielle aktiver -12 -24
Skattemæssigt underskud 1.101 0
I alt 1.332 199

15. Indlån og anden gæld
Fordeling på restløbetider:
På anfordring 337.051 307.978
Til og med 3 måneder 1.953 1.862
Over 3 måneder og til og med 1 år 873 575
Over 1 år og til og med 5 år 5.812 5.475
Over 5 år 22.189 21.270

367.878 337.160

Fordeling på indlånstyper:
På anfordring 336.922 307.978
Med opsigelsesvarsel 0 0
Tidsindskud 31 31
Særlige indlånsformer 30.925 29.151

367.878 337.160
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Noter

2015 2014
t.kr. t.kr.

16. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
Fordeling på restløbetider:
På anfordring 0 0
Til og med 3 måneder 0 233
Over 3 måneder og til og med 1 år 0 0
Over 1 år og til og med 5 år 0 0
Over 5 år 0 0

0 233

17. Eventualforpligtelser
Garantier mv.
Finansgarantier 26.671 16.156
Tabsgarantier for realkreditudlån 21.704 12.981
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 4.747 24.211
Øvrige garantier 1.300 1.521
I alt 54.422 54.869

Fanø Sparekasse anvender Skandinavisk Datacenter A/S som datacentral, 
og vil skulle betale 8.339 t.kr. ved udtræden.

Fanø Sparekasse har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser
eller lignende.

18. Specifikation af forskel mellem egenkapital og kapitalgrundlag
Egenkapital 98.338 101.787
Fradrag:
Renter af garantkapital -337 -357
Uudnyttet ramme til indløsning af garantkapital -1.188 0
Skatteaktiver -1.332 -199
Forsigtig værdiansættelse -223 -189
Andre fradrag -14.191 -12.358
Kapitalgrundlag 81.067 88.684

19. Lån m.v. til ledelsen
Direktion 4.056 460
Bestyrelse 2.544 2.832

6.600 3.292
Forrentningen sker på markedsvilkår, som for 2015 alt efter lånetype
udgør mellem 5,50 % og 14,50 % for bestyrelsen og mellem 5,50 %
og 9,75 % for direktionen.

Sikkerhedsstillelser
Direktion 0 0
Bestyrelse 765 1.011

765 1.011
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Noter

20. 2015 2014 2013 2012 2011
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hoved- og nøgletal
Resultatopgørelse
Nettorenteindtægter 11.867 13.182 13.300 14.743 15.131
Udbytte af aktier m.v. 272 550 572 228 178
Gebyrer og provisionsindt. 6.624 6.365 4.947 5.374 4.595
Netto rente- og gebyrindt. 18.763 20.097 18.819 20.345 19.904
Kursregulering 241 4.663 2.422 5.120 -1.338
Andre ordinære indtægter 5 6 40 5 94
Udgifter til personale og administration 17.262 14.772 13.890 13.940 14.895
Afskr. på materielle aktiver 299 318 1.064 207 249
Andre driftsudgifter 821 769 808 510 855
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 4.308 1.895 3.569 9.053 648
Resultat før skat -3.681 7.012 1.950 1.760 2.013
Skat 995 -899 -519 -108 -639
Årets resultat -2.686 6.113 1.431 1.652 1.374

Balance
Udlån 137.889 159.082 182.723 191.160 204.528
Indlån 367.878 337.160 342.243 329.180 304.050
Egenkapital 98.338 101.787 96.947 96.277 96.051
Aktiver i alt 501.122 459.942 450.071 431.062 407.536

Nøgletal 2015 2014 2013 2012 2011
% % % % %

Kapitalprocent 29,2 28,8 27,7 27,5 29,2
Kernekapitalprocent 29,2 28,8 27,7 27,5 29,2
Egenkapitalforrentning før skat -3,7 7,1 2,0 1,8 2,1
Egenkapitalforrentning efter skat -2,7 6,1 1,5 1,7 1,5
Indtjening pr. omkostningskrone 0,84 kr. 1,39 kr. 1,10 kr. 1,07 kr. 1,12 kr.
Renterisiko 3,7 3,4 5,2 3,4 3,2
Valutaposition 18,2 16,5 17,3 18,3 8,0
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån i forhold til indlån 42,6 53,6 61,3 65,8 72,5
Udlån i forhold til egenkapital 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1
Årets udlånsvækst -13,3 -12,9 -4,4 -6,5 2,4
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 491,3 432,1 421,6 440,7 387,0
Summen af store engagementer 21,4 18,8 27,3 24,9 24,9
Årets nedskrivningsprocent 2,0 0,8 1,4 3,3 0,2
Afkastningsgrad beregnet som forholdet mellem -0,5 1,3 0,3 0,4 0,3
årets resultat og aktiver i alt
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2015 for Fanø Sparekasse. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Finansiel virksomhed 
samt gældende bekendtgørelser og vejledninger for pengeinstitutters regnskabsaflæggelse.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og 
passiver, finansielle stilling samt resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af 
udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. 
 
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 
 
Fanø, den 23. februar 2016 
 
Direktion: 
 
 
 
Henning Balle 
direktør 
 
Bestyrelse: 
                     
 
 
Kjeld Nielsen Susanne Veie Svenningsen  Henrik Christiansen           
formand  næstformand 
 
 
 
Tage Møller  Jesper Møller  Gedske Vind 
 
 
 
 
Jeppe Valbjørn 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til repræsentantskabet i Fanø Sparekasse 
Vi har revideret årsregnskabet for Fanø Sparekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der 
omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for sparekassens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens 
interne kontrol. En revision omfatter vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet.  
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores 
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
Fanø, den 23. februar 2016 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 
Alex Nyholm   H. C. Krogh  
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 
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Sparekassens ledelse  

 
 
Repræsentantskabet 
Konsulent Ove Gejl Christensen, Østervej 6, 6720 Fanø 
Slagtermester Henrik Christiansen, Fyrrevej 5, 6720 Fanø 
Daglig leder Dan Christoffersen, Fyrrevej 2, 6720 Fanø 
Skibsfører Per S. Hansen, Vestervejen 7, 6720 Fanø  
Ravsliber Jens Peter Jensen, Landevejen 40, 6720 Fanø 
Afdelingsleder Ulla Kjeldsen, Møllesti 14, 6720 Fanø  
Driftsleder Ole. B. Lambertsen, Lindevej 7, 6720 Fanø 
Gårdejer Niels Peder Lauridsen, Kapelvej 6, 6720 Fanø 
Skibsfører Carl Marchmann, Stadionvej 1, 6720 Fanø 
Manager, Offshore Technology, CTO Jesper Møller, Skjoldsgade 73, 6700 Esbjerg 
Pensionist Jørgen Müller, Hovedgaden 44, 6720 Fanø 
Forretningsfører Tage Møller, Engen 6, 6720 Fanø 
Fhv. butiksindehaver Eva Nielsen, Poppelvej 21, 6720 Fanø 
Fhv. borgmester Kjeld Nielsen, Suensonsvej 3, 6720 Fanø 
Advokatsekretær Else Marie Olldag, Kornvangen 10, 6720 Fanø 
Køkkenleder Edel Palle, Toftestien 3, 6720 Fanø 
Fhv. fuldmægtig Marianne Kirsten Müller Rasmussen, Tinghusvej 2, 6720 Fanø 
Project manager Peter Schmiegelow, Klipperen 16, 6710 Esbjerg V 
Head of Group HSSE and Quality Susanne Veie Svenningsen, Mellemgaden 21, 6720 Fanø 
VVS-inst. Jørgen Chr. Sørensen, Kallesbjergvej 4B, 6720 Fanø 
Laborant Kristiane Sørensen, Færgestrand 6, 6720 Fanø 
Konsulent Sven Sørensen, Hovedgaden 52, 6720 Fanø 
Projektingeniør Søren Kr. Sørensen, Vester Søgade 20 1. th., 1601 København V 
Maskinchef Torben Bach Sørensen, Sædding Strandvej 47A, 6710 Esbjerg V 
Lærer Jeppe Valbjørn, Spelmanns Toft 12, 6720 Fanø 
Skibsingeniør Bjørn Viig, Hovedgaden 93, 6720 Fanø 
Grafiker Gedske Vind, Skolevej 16, 6720 Fanø 
 
 
Bestyrelse:  Fødselsdato Valgt til bestyrelse 
Fhv. borgmester Kjeld Nielsen (formand) 24-03-1945 01.04.2005 
(Var offentlig repræsentant i perioden  
01.01.1995 – 31.12.2002)  
Head of Group HSSE and Quality  
Susanne Veie Svenningsen (næstformand) 09-12-1971 01.04.2013 
Slagtermester Henrik Christiansen  29-06-1971 01.04.2007 
Forretningsfører Tage Møller 06-08-1960 01.04.2013 
Manager, Offshore Technology, CTO 
Jesper Møller 09-06-1967 01.04.2014 
Grafiker Gedske Vind 24-09-1971 01.04.2015 
Lærer Jeppe Valbjørn 10-03-1973 01.04.2015 
 
 
Direktion: 
Henning Balle 
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Revisor: 
Alex Nyholm 
H.C. Krogh 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 

 
Godkendt på repræsentantskabsmødet den 31. marts 2016  
Dirigent 
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