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Ledelsesberetning 2016 

Markedssituationen for Fanø Sparekasse 

Fanø Sparekasses primære markedsområde er Fanø Kommune. 

Beskæftigelsen på Fanø er primært koncentreret omkring mindre håndværksvirksomheder og serviceerhverv 
inden for turisme og detailhandel. 

Godt 700 personer tager dagligt færgen til Esbjerg for at udføre deres arbejde uden for øen. Det svarer til 47 
% af øens samlede antal beskæftigede. Ca. 250 personer tager dagligt færgen den anden vej som indpendlere 
til øen. 

Ledigheden på Fanø er relativ høj. Med 4,1 % ledige markerer Fanø sig blandt det højeste antal ledige i Syd 
— og Sønderjylland. Samme tendens ses på antallet af personer tilhørende lavindkomstgruppen, som er op-
gjort til 6,7 %. Region Syddanmark ligger på 5,9 % og landsgennemsnittet på 6,5 %. 

Ser man på indkomsten pr. indbygger markerer Fanø sig overraskende helt i toppen. Med en gennemsnitligt 
indkomst pr. indbygger på kr. 257.400 er Fanø Kommune den kommune i Region Syddanmark, som har den 
højeste indkomst. På landsplan ligger gennemsnitsindkomsten pr. indbygger på kr. 245.000,-. 

Befolkningsudviklingen er i perioden 2011 til 2016 steget med 2,4 %, hvilket markerer Fanø Kommune som 
den kommune, der er vokset 4. mest i Region Syddanmark. Kun Odense, Vejle og Kolding har en lidt højere 
befolkningstilvækst end Fanø. 

Isoleret set blev 2016 et år, som bragte befolkningstilvæksten helt i top. Fanø Kommune blev på landsplan 
den kommune, som i 2016 fik den procentvise største tilvækst, med København på en 2. plads. 

Den demografiske udvikling i befolkningssammensætningen kan for Fanø Sparekasse godt give en pande-
rynkning. Befolkningsgruppen 0-24 år falder med ca. 5 %. Befolkningsgruppen 25-64 år falder med ca. 9%, 
mens befolkningsgruppen +65 år stiger med 34 %. 

Fanø Sparekasse har sin største indtægtskilde fra renteindtægter på de lån, vi har ydet til vore kunder. 

Generelt er befolkningsgruppen 25-40 årige den gruppe, som efterspørger flest udlånskroner. Her falder be-
folkningsantallet på Fanø. Aldersgruppen +65 år er generelt personer, som har nogen eller større indlånsmid-

ler. 

Den historisk lave rente er en udfordring for pengeinstitutterne. Det er mere end vanskeligt at opnå et afkast 
fra kundernes indlånsmidler. 

Boligmarkedet har haft svære vilkår under finanskrisen. Ifølge Boliga er der p.t. 33 villaer til salg på Fanø 
med en gennemsnitlig liggetid på 513 dage. Det markerer Fanø højt i statistikken over liggedage på lands-
plan. 
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Ledelsesberetning 2016 

Vi oplever, at der er kommet betydelig mere efterspørgsel efter ejendomme på Fanø, og priserne er da også 
steget 6,5 % fra 2013 til 2016. Den gennemsnitlige m2 pris er nu på kr. 9.504 mod kr. 10.728 i Esbjerg, hvor 
ejendommene i samme periode kun er steget med 3,9 %. 

Privatkunderne har som helhed fået bedre økonomiske vilkår. Trods dette oplever vi ikke nogen mærkbar 
stigning i efterspørgslen efter lån fra eksisterende kunder. 

Fanø Sparekasse har i 2016 haft en kundetilgang på 151 privatkunder, som har efterspurgt udlån og garantier 

for samlet 28 mio. kr. Netto er nye udlån og garantier opgjort til 24 mio. kr. 

Tilbageløbet på sparekassens etablerede udlån er markant. Det er typisk udlån etableret før finanskrisen, som 
nu slår igennem med betydelige afdrag, hver gang vi runder et månedsskifte. 

Færgepriserne til Fanø blev i 2016 sat markant ned uden for højsæsonen. Det har vi med glæde kunnet mær-
ke på Fanø. 

Vi oplever en stærk stigning i antallet af besøgende af turister og af "1-dags turister". 

Det har givet fremgang på øens campingpladser, sommerhusudlejningen og øvrige overnatningssteder. Vide-
re har det givet en noget større omsætning i detail- og restaurarationsbranchen. 

Øens håndværkere har haft virkeligt travlt og har til tider haft svært ved at skaffe den nødvendige arbejds-
kraft. 

I et her og nu billede betyder fremgangen for øen et markant mindre træk på de erhvervskreditter, sparekas-
sen har stillet til rådighed for ovennævnte. 

Det ødelægger dog ikke glæden ved at se og mærke fremgangen for øen, idet noget af fremgangen forventes 
anvendt til øgede investeringer på øen - investeringer som sparekassen håber at få en andel i. 

Markedsandele 

Fanø Kommune har 3.302 indbyggere. Af disse er 1.686 kunder i Fanø Sparekasse, svarende til 52,7 %. Der 
er således et potentiale for Fanø Sparekasse på 1.516 kunder 

Basisindtjeningen skal styrkes 

Gennem flere år har Fanø Sparekasse haft betydelige indtægter fra overskudslikviditet placeret primært i 
obligationer. I 2016 blev kursreguleringerne på kr. 936.000. 

Det er vores forventning, at det lave renteniveau vil fortsætte nogle år frem, hvorfor der er behov for at styr-
ke sparekassens øvrige basisindtjening. 

Det kan vi primært gøre ved at øge vores indtægter fra udlån samt gebyrer og provisioner. 
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Fanø Sparekasse har historisk tilbudt en rente, som blev givet ud fra det udlånsprodukt, der blev efterspurgt. 
Der var ikke noget rentespænd inden for hvert udlånsprodukt, så hvert produkt havde kun en rentesats. Sidste 
år, i marts måned, indførte vi kundeprogrammet Fortrinskunde, hvor vi samtidig gennemførte et skifte til at 
have et rentespænd på udlån og kreditter. Vi oplever nu at være langt mere konkurrencedygtige, hvilket vi 
tydeligt ser i de mange nye kunder, der viser interesse for Fanø Sparekasse. 

For at udvise konkurrencedygtighed sætter vi samtidig rentemarginalen under pres. Det er markedsvilkårene, 
og det har vi kun at indrette os efter, og det stiller endnu større krav til vækst i volumen for udlån og kredit-
ter. 

Yderligere kræver en styrkelse af basisindtjeningen en fortsat tilgang af nye kunder, som efterspørger lån- og 
kredit samt helhedsrådgivning. 

Det skal understreges, at sparekassens udlån til stadig skal etableres på et sundt kreditgrundlag, hvor spare-
kassen i sit kreditarbejde sikrer, i størst muligt omfang, at kunderne til enhver tid kan klare deres fremadret-
tede forpligtelser. 

Markedet er presset, og det stiller store krav til sparekassens medarbejdere. 

De skal: 

• sikre sig, at kreditgivningen er i orden og sker på et betryggende grundlag for både kunden og Fanø 
Sparekasse 

• nå hele vejen rundt om kundens økonomi 

• være proaktive og selv kontakte vores kunder for at oplyse dem om deres økonomiske muligheder 

• anvende rådgivningsværktøjet "Advisor". 

• gennemføre kursusaktiviteter og e-learning 

• bruge hinanden på tværs i organisationen for sparring og oplæring 

• deltage i aktiviteter, der foregår på Fanø 

• afholde kundearrangementer 

Med vores kundeprogram, veluddannet personale, kontorforhold og elektroniske løsninger, orden i kreditbo-
gen, god egenkapital og god opbakning i lokalbefolkningen, står Fanø Sparekasse godt rustet til at imøde-
komme fremtidens krav til et moderne pengeinstitut. 

Udvikling i økonomiske forhold 

Fanø Sparekasse opnåede i 2016 et resultat før skat på kr. 343.000 mod et underskud i 2015 på kr. 3.681.000. 
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Det er glædeligt, vi har fået et minus resultat vendt til et plus. Men det er et beskedent resultat, og derfor er 
konklusionen: Ikke tilfredsstilende. 

Netto rente- og gebyrindtægterne andrager 17,3 mio. kr. mod 18,8 mio. kr. i 2015. Heri indgår netto rente-

indtægter med 10,6 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. i 2015. Den faldende rentemarginal skyldes bl.a., at renteind-
tægterne af sparekassens udlån, som har været faldende i det seneste regnskabsår. 

Vi er pressede på rentemarginalen som følge af den øgede konkurrence på udlån. Samtidig har det varet no-
get længere tid end ventet, før vi fik vendt udviklingen for sparekassen samlede udlån og kreditter. Siden 
september 2016 er udlånet steget med 6,2 % - en udvikling vi følger spændt og ser vil fortsætte ind i 2017. 
Til sammenligning faldt udlånsbalancen 5,18 % i samme periode 2015. 

Sparekassens gebyr- og provisionsindtægter er faldet fra 6,8 mio. kr. i 2015 til 6,2 mio. kr. i 2016, hvilket 
primært skyldes en lavere aktivitet vedrørende kundernes låneomlægninger i Totalkredit. 

Udgifter til personale og administration er faldet fra 17,3 mio. kr. i 2015 til 17,2 mio. kr. i 2016. 

Resultatet er påvirket af positive kursreguleringer på 0,9 mio. kr. i 2016 mod 0,2 mio. kr. i 2015. 

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 

Sparekassens seneste offentliggjorte forventning til resultatet af den basale bankforretning (eksklusiv kursre-
guleringer, nedskrivninger og skat) for 2016 var positivt, lå i niveauet 1 — 1,5 mio. kr. og fremgår af halvårs-

regnskabet pr. 30. juni 2016. 

Resultatet for 2016 blev på 0,3 mio. kr. og levede således ikke op til forventningerne. Den primære årsag 
skal tilskrives yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. I første halvår kunne vi tilbagefø-
re 0,9 mio. kr. på posten. Et beløb vi anså kunne fastholdes året ud. 

Andet halvår viste desværre behov for nye nedskrivninger. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender pr. 

31. december 2016 udgjorde -0,3 mio. kr. 

Yderligere har der været ekstraudgifter til personale og administration. 

Forventninger til 2017 

Det forventes, at den positive tilgang af nye kunder, som Fanø Sparekasse har oplevet i slutningen af 2017, 
vil fortsætte. Det er resultatet af sparekassens fortrinsprogram, som har styrket sparekassens konkurrenceev-
ne, der medfører den øgede efterspørgsel. 

Ledelsen forventer således et positivt resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat i niveauet 0,7 -1.0 

mio. kr. 
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Ledelsesberetning 2016 

Balance 

Balancen udgør ultimo 2016 494,4 mio. kr. mod 501,1 mio. kr. året før. 

Indlån 

Indlån (ekskl. indlån i puljeordninger) er faldet med 7,8 mio. kr. til 360,1 mio. kr., svarende til et fald på 2,1 

% i forhold til 2015. 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 

Udlån og andre tilgodehavender er faldet fra 125,7 mio. kr. i 2015 til 122,6 mio. kr. i 2016, svarende til et 

fald på -2,5 %. 

Sparekassen har en forholdsvis høj andel af udlån med 01V, og de akkumulerede nedskrivninger udgør 18,7 
% af sparekassens udlån. Sparekassen arbejder intenst med at nedbringe denne andel. 

En solid Sparekasse 

Egenkapitalen udgør ultimo 2016 97,4 mio. kr. mod 98,3 mio. kr. i 2015. Garantkapitalen udgør heraf 16,1 

mio. kr. mod 16.9 mio. kr. i2015. 

I henhold til lovgivningen skal Fanø Sparekasse have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. Le-
delsen 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 nuvæ-
rende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalgrundlaget. 

Sparekassen har en solvens på 29,3 % (29,2 i 2015), hvilket er en overdækning på 21,3 %-point i forhold 
til lovens krav på 8 %. 

Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vur-
derer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Solvensbehovet pr. 31. december 
2016 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 14,3 %. Sparekassen har således en solvensmæs-
sig overdækning på 15 %-point, svarende til 40,8 mio. kr., hvor der dog fragår 0,625 % til kapitalbevarings-
buffer, hvorefter solvensoverdækningen udgør 14,4 %. Solvensbehovet er ikke omfattet af revision. 

Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at sparekassens kapitalgrundlag er tilstrækkelig til at dække de 
risici, der påhviler sparekassens aktiviteter. 

Sparekassen hører således til blandt de mest solide pengeinstitutter i landet. 
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Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder 
det opgjorte individuelle solvensbehov. Sparekassen har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesi-
den www.fanoespk.dk, hvortil der henvises. 

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. 

Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse forventes ændret som følge af EU's vedtagelse i 1016 af IFRS 9 
med virkning fra 1. januar 2018. 

Med IFRS 9 erstattes den nugældende nedskrivningsmodel, som baserer sig på indtrufne tab. 

Den nye forventningsbaserede model indebærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første indregning 
nedskrives med et beløb svarende til det forventede kredittab i aktivets restløbetid (stadie 2). 

Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3) nedskrives aktivet uændret med et beløb svarende til det forven-
tede kredittab i aktivets restløbetid, men baseret på en øget tabssandsynlighed. 

Med IFRS 9 vil der således ske en tidligere indregning af kredittab. 

Ledelsen i Fanø Sparekasse har endnu ikke et overblik over den effekt IFRS 9 vil få for sparekassens regn-
skabsmæssige behandling. 

Det må forventes, at de nye regler vil medføre en reduktion af sparekassens værdi af udlån som følge af en 
forøgelse af nedskrivningerne. 

Fanø Sparekasse afventer Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse inden vi foretager en endelig vurdering af 
reglernes betydning for sparekassens kredit- og udlånsengagementer. 

Medarbejdere 

I 2016 har der omregnet til heltidsbeskæftigelse været ansat 14 medarbejdere i Fanø Sparekasse, hvilket er 
uændret i forhold til året før. 

Bestyrelsen 

På årets repræsentantskabsmøde afholdt den 31. marts 2016 stoppede sparekassens mangeårige formand, 
Kjeld Nielsen, i bestyrelen som følge af aldersgrænsen. 

Konsulent Sven Sørensen blev valgt som konstitueret bestyrelsesmedlem i stedet for Kjeld Nielsen. 

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Valbjørn, Henrik Christiansen og Jesper Møller. De blev 
alle genvalgt. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Susanne Veie Svenningsen som ny formand og Henrik 
Christiansen som næstformand. 
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Alle bestyrelsens 7 medlemmer samt direktionen har i 2016 gennemført et uddannelsesforløb for bestyrelser 
i mindre sparekasser. 

Der er ingen udvalgsposter i bestyrelsen. 

Repræsentantskabet 

Ifølge vedtægterne skal der hvert 4 år i oktober måned afholdes valg til repræsentantskabet. Repræsentant-
skabet skal ifølge vedtægterne være mellem 21 og 28 medlemmer. 

Der blev afholdt valg den 17. september 2016. 

Følgende repræsentanter blev genvalgt: Henrik Christiansen, Ove Gejl Christensen, Søren Kr. Sørensen, Per 
S. Hansen, Sven Sørensen, Jens Peter Jensen, Torben Bach Sørensen, Ulla Kjeldsen, Jeppe Valbjørn, Ole B. 
Lambertsen, Gedske Vind, Niels Peder Lauridsen, Tage Møller, Carl Marchmann, Susanne Veje Svenning-
sen, Eva Nielsen, Bjørn Viig, Jesper Møller, Else Marie 011dag, Dan Christoffersen, Marianne Müller Ras-
mussen, Edel Palle og Peter Schmiegelow 

Følgende blev nyvalgt til repræsentantskabet: Bent Haldan, Michael Roug, Kirsten R. Nielsen, Mads Lindqu-
ist og Lilian Møller Jensen. 

Repræsentantskabet består herefter af 28 medlemmer. 

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 (mindre end 125 procent af kapitalgrundlaget). Summen af Fanø 
Sparekasses store eksponeringer pr. 31.12.2016 udgør 21,4% af kapitalgrundlaget. 

• Udlånsvækst (mindre end 20 procent om året). Fanø Sparekasses udlånsvækst (inkl, udlån til dags-
værdi) er negativ og udgør -11,1%. 

• Ej endomseksponering (mindre end 25 procent af de samlede udlån). Fanø Sparekasses ej endomsek-
sponering pr. 31.12.2016 udgør 4,2%. 

• Stabil funding [udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år] 
(mindre end 1). Den stabile funding i Fanø Sparekasse udgør 0,25 pr. 31.12.2016. 

• Likviditetsoverdækning (større end 50 procent). Fanø Sparekasses likviditetsoverdækning pr. 
31.12.2016 udgør 481,0% (§152). 

Sparekassen opfylder derved på tilfredsstillende vis samtlige grænseværdier. 

Likviditet 

Sparekassens likviditetsberedskab pr. 31.12.2016 anses for særdeles tilfredsstillende, idet overdækningen i 
forhold til det tidligere lovkrav (§152) udgør 481,0 % (15 % kravet) mod 491,3 % pr. 31.12.2015. 

7 



Ledelsesberetning 2016 

Sparekassens udlån i forhold til indlån udgør 38,6 % pr. 31.12.2016. 

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 "højkvalitetsakti-
ver" et institut skal have for at kunne modstå et 30-dages likviditetsstress. Fra 1. oktober 2016 er minimums-
kravet til LCR på 70 % gjort gældende, hvorefter det gradvist reguleres til 80 % i 2017 og 100 % i 2018. 
Sparekassen har pr. 31. december 2016 opgjort LCR til 733 % og opfylder derved til fulde likviditetskravet. 

Ledelseshverv 

Henrik Christiansen, næstformand i sparekassens bestyrelse, og 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 medar-
bejderes 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 nonnerne i branchen. Direktion og bestyrelse er ikke 
omfattet af bonusordninger eller anden variabel aflønning. 

Bestyrelsens forslag til udbytte 

Bestyrelsens forslag til udbytte i form af renter af garantkapital udgør 335 t.h.. for 2016, svarende til en for-

rentning 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 loka-
le samfund, som vi er en integreret del af. 

Vi mener, at sparekassen i tilstrækkelig grad lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse samt Finans-
rådets ledelseskodeks. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til anbefalingerne på sparekassens hjemme-

side www.fanoespk.dk, ligesom vi løbende følger udviklingen. 

Skatter og afgifter 

Sparekassens omkostninger til lønsumsafgift i 2016 andrager 1.220 t.kr. og indgår i posten "Udgifter til per-
sonale og administration" i resultatopgørelsen. 
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som fon-ykker vurderingen af årsrapporten. 

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 mar-
keder. 

Fanø Sparekasse udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt på-
virker 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. Risikostyringspolitikker er der-
for 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 uden for det primære geografiske markedsområde. 
• Maksimalt 60 % af sparekassens udlån er erhvervsudlån. 
• Inden for 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. 

Fanø Sparekasse har i 2016** klassificerer kunderne i 5 grupper under hensynstagen til den kreditrisiko, der 
vurderes at være i forbindelse med lån og garantier til netop denne kundegruppe. Finanstilsynet bonitetskate-
gorier til klassificering er anvendt af Fanø Sparekasse, som følge Risikoldassificeringen er inddelt i følgende 
grupper/bonitetskategorier: 

9 



Ledelsesberetning 2016 

Risikoklasse: 

Bonitetsgruppe 1: Eksponeringer med 01V* 

Bonitetsgruppe 2c: Eksponeringer med væsentlige svaghedstegn - men uden OIV* 

Bonitetsgruppe 2b: Eksponeringer med lidt forringet bonitet og visse faresignaler 

Bonitetsgruppe 2a: Eksponeringer betegnet som god 

Bonitetsgruppe 3: Eksponeringer betegnet som utvivlsom god 

*OW = Objektiv indikation for værdiforringelse. Indikatorer for den samlede risiko ved ethvert engagement. 

**I 2017 anvendes bonitetsgruppe 2B15 og 2B30 som en opdeling af nuværende 2B og 

Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier. Endvidere foretages kvartalsvis vurdering af sparekas-
sens eksponeringer, hvor eksponeringerne risikoklassificeres. 

Bestyrelsen modtager kvartalsvis rapportering om sparekassens engagementer i bonitetskategori 1, 2c og 2b 
og holdes løbende orienteret. 

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. 

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 mod-
tager månedlig rapportering om rente- og aktierisici samt kvartalsvis rapportering om valutarisici. Rapporte-
ringen indeholder beregning af den aktuelle værdi. 

• Renterisiko 
o 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 l's vedkommende og 2% af sparekassens kapitalgrundlag for valutaindikator 2's vedkom-
mende. 
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Ledelsesberetning 2016 

• 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 complian-
cefunktion 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. (Regnskabsbe-
kendtgørelsen). 

Årsrapporten for 2016 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 Spa-
rekasse og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når der er en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at frem-
tidige 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 tidspunk-
tet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regn-
skabspost 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 garant-
kapital 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 væsentligste skøn 
vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdier for unoterede finansiel-
le instrumenter samt hensatte forpligtelser. 

De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Her-
udover 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 kvantificeringen 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 frem-
med valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis 
balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. 

Resultatopgørelsen 

Renter, gebyrer og provisioner 

Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og 
gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kost-
pris 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 modreg-
ningsmodellen indregnes vederlag på tidspunktet for lånets etablering, og vederlag for løbende servicering af 
låntager indregnes i takt med, at sparekassen forestår serviceringen, og dermed opnår ret til vederlaget. To-
talkredit kan kun modregne konstaterede tab i realkreditlånets første 8 år i de fremtidige løbende provisions-
indtægter. Modregning indregnes på tidspunktet for den tabsgivende begivenhed. 

Beregnet rente vedrørende nedskrevne lån reduceres i renteindtægter og tillægges posten "nedskrivninger på 
udlån og tilgodehavender m.v." 

Udgifter til personale og administration 

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til sparekassens per-
sonale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer indregnes 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 resultatopgørelsen med 
den del, der kan henføres til årets resultat. 

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som be-
regnet 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 fremførselsberettigede skattemæs-
sige 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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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter 
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. Nedskrivninger 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 regnskabsmæssige værdi 
før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Sparekassen gen-
nemgår 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 Pen-
geinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger 
sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøko-
nomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår 
arbejdsløshed, boligpriser, rente antal konkurser/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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Sparekassen har vurderet, at modellens estimater passer på egne forhold. 

Modellens estimater danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. For hver gruppe af 
udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, 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 aktuelle regnskabsperiode fremkom-
mer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mel-
lem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede 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 lukkekursen 
for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. 

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 anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. 

Grunde og bygninger omfatter "Domicilejendomme". Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi 
indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørel-
sen, medmindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Afskrivninger foretages på 

baggrund af den opskrevne værdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Afskrivninger beregnes ud fra en forventet brugstid, som er 100 år, af afskrivningsgrundlaget opgjort som 
den omvurderede værdi fratrukket en scrapværdi. 

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 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 engage-
menter. 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 efterføl-
gende 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 afvik-
ling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på spa-
rekassens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. 

Hoved- og nogletal 

Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. 
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Resultatopgørelse for 2016 

Note 2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Renteindtægter 1 11.787 13.081 
Renteudgifter 2 -1.140 -1.214 
Netto renteindtægter 10.647 11.867 

Udbytte af aktier mv. 697 272 
Gebyrer og provisionsindtægter 3 6.215 6.803 
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -271 -179 
Netto rente- og gebyrindtægter 17.288 18.763 

Kursreguleringer 4 936 241 
Andre driftsindtægter 13 5 
Udgifter til personale og administration 5 -17.211 -17.262 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -324 -299 
Andre driftsudgifter -17 -821 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 6 -342 -4.308 
Resultat før skat 343 -3.681 

Skat 7 -177 995 

Årets resultat 166 -2.686 

Forslag til resultatdisponering 
Renter af garantkapital 335 336 
Overført til næste ar -169 -3.022 

166 -2.686 

Totalindkomstopgørelse 
Årets resultat 166 -2.686 
Anden totalindkomst 0 0 
Skat af anden totalindkomst 0 0 
Totalindkomst efter skat 166 -2.686 
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Balance pr. 31.12.2016 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 

Note 2016 
t.kr. 

44.024 

2015 
t.kr. 

73.808 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 8 17.324 44.559 
Udlån og tilgodehavender til dagsværdi 9 0 12.177 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 122.585 125.712 
Obligationer til dagsværdi 10 227.368 182.744 
Aktier mv. 41.396 28.050 
Aktiver tilknyttet puljeordninger 11 30.419 21.267 
Grunde og bygninger i alt: 

Domicilejendomme 12 5.990 6.012 
Øvrige materielle aktiver 13 996 830 
Aktuelle skatteaktiver 452 69 
Udskudte skatteaktiver 14 1.196 1.332 
Aktiver i midlertidig besiddelse 0 2.091 
Andre aktiver 1.499 1.478 
Periodeafgrænsningsposter 1.113 993 

Aktiver i alt 494.362 501.122 

Indlån og anden gæld 15 360.075 367.878 
Indlån i puljeordninger 30.419 21.267 
Andre passiver 5.607 13.080 
Periodeafgrænsningsposter 125 259 
Gæld i alt 396.226 402.484 

Hensættelser til tab på garantier 0 300 
Andre hensatte forpligtelser 741 0 
Hensatte forpligtelser i alt 741 300 

Garantkapital 16.079 16.851 
Overført overskud 80.976 81.145 
Renter af garantkapital 340 342 
Egenkapital i alt 97.395 98.338 

Passiver i alt 494.362 501.122 

Eventualforpligtelser 16 78.004 54.422 

Øvrige noter 17, 18, 19, 20 
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Egenkapitalopgørelse 
2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Garantkapital primo 16.851 17.263 
Udbetalt garantkapital/ny indbetalt garantkapital -772 -412 
Garantkapital ultimo 16.079 16.851 

Overført overskud primo 81.145 84.167 
Andel af årets resultat, der overføres til egenkapitalen -169 -3.022 
Overført overskud ultimo 80.976 81.145 

Renter af garantkapital primo 342 357 
Årets foreslåede renter af garantkapital 335 336 
Årets udloddede renter af garantkapital -337 -351 
Renter af garantkapital ultimo 340 342 

Egenkapital i alt 97.395 98.338 
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Noter 

1. Renteindtægter 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -62 -122 
Udlån og andre tilgodehavender 9.145 10.837 
Obligationer 2.703 2.347 
Øvrige renteindtægter 1 19 

11.787 13.081 

2. Renteudgifter 
Indlån og anden gæld 1.117 1.174 
Øvrige renteudgifter 23 40 

1.140 1.214 

3. Gebyrer og provisionsindtægter 
Værdipapirhandel og depoter 224 235 
Betalingsformidling 1.288 1.543 
Lånesagsgebyrer 2.526 2.577 
Garantiprovision 224 384 
Øvrige gebyrer og provisioner 1.953 2.064 

6.215 6.803 

4. Kursreguleringer 
Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -510 -28 
Obligationer 51 -1.656 
Aktier nnv. 1.150 1.707 
Valuta 81 236 
Aktiver tilknyttet puljeordninger 919 1.871 
Indlån i puljeordninger -919 -1.871 
Øvrige aktiver/forpligtelser 164 -18 

936 241 

5. Udgifter til personale og administration 
Personaleudgifter 
Lønninger 6.611 6.186 
Pensioner 729 743 
Udgifter til social sikring 1.350 1.161 

8.690 8.090 
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: 
Tidligere direktør Freddy Christensen (t.o.m. 31.05.2015) 0 1.395 
Direktør Henning Balle (f.o.m. 01.06.2015) 1.636 984 
Bestyrelsen: 
Kjeld Nielsen, (formand t.o.m. 31.03.2016) 80 
Susanne Veie Svenningsen (formand f.o.m. 01.04.2016) 60 
Henrik Christiansen 40 
Tage Møller 40 
Jesper Møller 40 
Jeppe Valbjørn 40 
Gedske Vind 40 340 340 

Øvrige administrationsomkostninger 6.545 6.453 
17.211 17.262 

Gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 14,0 14,1 

Der er ikke fastsat incitamentsprogrammer for medlemmer af direktion, bestyrelse og særlige risikotagere, der 
således alene har fast aflønning. 

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

5. Revisionshonorar 
Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed: 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Lovpligtig revision 263 285 
Andre erklæringer med sikkerhed 50 60 
Andre ydelser 23 16 
Revisionshonorar i alt 336 361 

6. Nedskrivninger på udlån og garantier 
Individuelle nedskrivninger primo året 27.905 28.654 
Nedskrivninger/værdiændringer i årets løb 12.340 7.040 
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -12.525 -2.692 
Andre bevægelser 1.351 1.385 
Endelig tabt, tidligere nedskrevet -1.221 -6.482 

27.850 27.905 
Gruppevise nedskrivninger: 
Nedskrivninger primo året 372 300 
Nedskrivninger i årets løb -28 72 

344 372 

Årets udgiftsførte tab i resultatopgørelsen kan specificeres således: 
Individuelle nedskrivninger på udlån og garantier primo -27.905 -28.654 
Individuelle nedskrivninger på udlån og garantier ultimo 27.850 27.905 

-55 -749 
Gruppevise nedskrivninger på udlån primo -372 -300 
Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo 344 372 

-83 -677 
Renteindtægter af nedskrevne udlån -1.375 -1.411 
Nedskrevet på uudnyttede kreditter 737 0 
Nedskrevet på modregningsret 0 236 
Konstateret tab 1.272 6.490 
Indgået på tidligere afskrevne udlån -209 -330 

342 4.308 
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Noter 

7. Skat 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Beregnet skat af årets indkomst 0 0 
Ændring i udskudt skat 137 -1.122 
Ændring i udskudt skat tidligere år -1 -10 
Efterregulering af tidligere års beregnet skat 41 137 
Skat af årets resultat 177 -995 

Effektiv skatteprocent 
Selskabsskatteprocent i Danmark 22,0 23,5 
Ændring i udskudt skat primo -0,4 0,3 
Efterregulering af tidligere års beregnede skat 12,0 -3,7 
Ændring af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent 0,0 -2,1 
Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter m.v. 18,0 9,0 
Effektiv skatteprocent 51,6 27,0 

8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
fordelt efter restløbetid 
Anfordringstilgodehavender 17.324 44.549 
Til og med 3 måneder 0 0 
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 10 

17.324 44.559 

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 0 0 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 17.324 44.559 

9. Udlån og andre tilgodehavender 
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 0 12.177 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 122.585 125.712 

122.585 137.889 

Samlet udlån fordelt efter restløbetid 
På anfordring 24.858 27.961 
Til og med 3 måneder 9.425 10.602 
Over 3 måneder og til og med 1 år 23.416 26.339 
Over 1 år og til og med 5 år 46.264 52.040 
Over 5 år 18.622 20.947 

122.585 137.889 

Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdi-forringelse 
før nedskrivninger, når nettoværdi overstiger nul: 43.623 36.990 
Nedskrivninger herpå 27.850 27.905 

15.773 9.085 

Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse 
før nedskrivninger, når nettoværdi overstiger nul, hvorpå der er gruppevist 
nedskrevet: 89.139 106.672 
Nedskrivninger herpå 344 372 

88.795 106.300 
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Noter 

9. Udlån og andre tilgodehavender, fortsat 

Standardvilkår 
Erhvervskunder: 
Udlån og kreditter i erhvervskundeforhold kan typisk opsiges uden varsel. Kreditvurderingen foretages på 
baggrund af kundens hidtidige performance, gennemgang af budgetter og vurdering af sikkerheder. 
Privatkunder: 
Almindelig opsigelsesvarsel for udlån og kreditter i privatkundeforhold er altid 3 mdr. Ved misligholdelse 
forfalder et udlånsengagement altid til øjeblikkelig indfrielse. 
Kreditvurderingen foretages på baggrund af årsopgørelser fra tidligere år samt vurdering af sikkerheder. 

2016 2015 
Kreditrisici fordelt på sektorer og brancher oh>  

Erhverv 
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 2 2 
Industri og råstofindvinding 2 2 
Energiforsyning 0 0 
Bygge- og anlægsvirksomhed 2 2 
Handel 2 2 
Transport, hoteller og restauranter 5 4 
Information og kommunikation 0 0 
Finansiering og forsikring 4 4 
Fast ejendom 3 3 
Øvrige erhverv 10 11 

Private 70 70 
100 100 

10. Obligationer til dagsværdi 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Andre realkreditobligationer 224.748 180.376 
Øvrige obligationer 2.620 2.368 

227.368 182.744 

11. Aktiver tilknyttet puljeordninger 
Obligationer 15.258 10.440 
Aktier 3.038 2.643 
Investeringsforeningsandele 9.970 6.984 
Kontantindestående 1.866 1.005 
Andre aktiver 287 195 

30.419 21.267 

12. Domicilejendomme 
Omvurderet værdi primo 6.012 6.056 
Tilgang 22 0 
Afskrivning -44 -44 
Omvurderet værdi ultimo 5.990 6.012 
Der har ikke været eksterne eksperter til vurderingen af ejendommene 
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Noter 

13. Øvrige materielle aktiver 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

Samlet kostpris primo 3.016 2.921 
Tilgang 446 95 
Samlet kostpris ultimo 3.462 3.016 

Af-og nedskrivninger primo 2.186 1.930 
Årets afskrivninger 280 256 
Af- og nedskrivninger ultimo 2.466 2.186 

Bogført beholdning ultimo 996 830 

14. Udskudte skatteaktiver 
Udlån 225 243 
Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 
Øvrige materielle aktiver -16 -12 
Skattemæssigt underskud 987 1.101 
I alt 1.196 1.332 

15. Indlån og anden gæld 
Fordeling på restløbetider: 
På anfordring 332.411 337.051 
Til og med 3 måneder 1.940 1.953 
Over 3 måneder og til og med 1 år 1.184 873 
Over 1 år og til og med 5 år 5.021 5.812 
Over 5 år 19.519 22.189 

360.075 367.878 

Fordeling på indlånstyper: 
På anfordring 332.411 336.922 
Med opsigelsesvarsel 0 0 
Tidsindskud 250 31 
Særlige indlånsformer 27.414 30.925 

360.075 367.878 
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Noter 

2016 2015 
t.kr. t.kr. 

16. Eventualforpligtelser 
Garantier mv. 
Finansgarantier 31.884 26.671 
Tabsgarantier for real kred itud lån 23.329 21.704 
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 22.002 4.747 
Øvrige garantier 789 1.300 
I alt 78.004 54.422 

Fanø Sparekasse anvender Skandinavisk Datacenter A/S som datacentral, 
og vil skulle betale 9.015 t.kr. ved udtræden. 

Fanø Sparekasse har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. 

17. Specifikation af forskel mellem egenkapital og kapitalgrundlag 
Egenkapital 97.395 98.338 
Fradrag: 
Renter af garantkapital -335 -337 
Uudnyttet ramme til indløsning af garantkapital -1.600 -1.188 
Skatteaktiver -1.196 -1.332 
Forsigtig værdiansættelse -269 -223 
Andre fradrag -14.134 -14.191  
Kapitalgrundlag 79.861 81.067 

18. Lån m.v. til ledelsen 
Direktion 957 4.056 
Bestyrelse 2.337 2.544 

3.294 6.600 

Forrentningen sker på markedsvilkår, som for 2016 alt efter lånetype udgør mellem 225% og 17,50% for 
bestyrelsen og mellem 4,00 % og 9,75 % for direktionen. 

Sikkerhedsstillelser 
Direktion 768 0 
Bestyrelse 542 765 

1.310 765 

19. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 
Sparekassens finansielle risici, politikker og mål for styring af finansielle risici fremgår af et separat afsnit i 
ledelsesberetningen benævnt "Risikostyring", jf. side 9. Afsnittet udgør en del af årsregnskabet, og er omfattet 
af revisionen heraf. 
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Noter 

20. Femårs oversigt 

Hoved- og nøgletal 
Resultatopgørelse 

2016 
t.kr. 

2015 
t.kr. 

2014 
t.kr. 

2013 
t.kr. 

2012 
t.kr. 

Nettorenteindtægter 10.647 11.867 13.182 13.300 14.743 
Udbytte af aktier m.v. 697 272 550 572 228 
Gebyrer og provisionsindt. 5.944 6.624 6.365 4.947 5.374 
Netto rente- og gebyrindt. 17.288 18.763 20.097 18.819 20.345 
Kursregulering 936 241 4.663 2.422 5.120 
Andre ordinære indtægter 13 5 6 40 5 
Udgifter til personale og administration 17.211 17.262 14.772 13.890 13.940 
Afskr. på materielle aktiver 324 299 318 1.064 207 
Andre driftsudgifter 17 821 769 808 510 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 342 4.308 1.895 3.569 9.053 
Resultat før skat 343 -3.681 7.012 1.950 1.760 
Skat -177 995 -899 -519 -108 
Årets resultat 166 -2.686 6.113 1.431 1.652 

Balance 
Udlån 122.585 137.889 159.082 182.723 191.160 
Indlån 360.075 367.878 337.160 342.243 329.180 
Egenkapital 97.395 98.338 101.787 96.947 96.277 
Aktiver i alt 494.362 501.122 459.942 450.071 431.062 

Nøgletal 2016 2015 2014 2013 2012 
% cyo  % °Å % 

Kapitalprocent 29,3 29,2 28,8 27,7 27,5 
Kernekapitalprocent 29,3 29,2 28,8 27,7 27,5 
Egenkapitalforrentning før skat 0,4 -3,7 7,1 2 1,8 
Egenkapitalforrentning efter skat 0,2 -2,7 6,1 1,5 1,7 
Indtjening pr. omkostningskrone 1,02 kr. 0,84 kr. 1,39 kr. 1,10 kr. 1,07 kr. 
Renterisiko 3,4 3,7 3,4 5,2 3,4 
Valutaposition 19,1 18,2 16,5 17,3 18,3 
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Udlån i forhold til indlån 38,6 42,6 53,6 61,3 65,8 
Udlån i forhold til egenkapital 1,3 1,4 1,6 1,9 2 
Årets udlånsvækst -11,1 -13,3 -12,9 -4,4 -6,5 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 481,0 491,3 432,1 421,6 440,7 
Summen af store engagementer 21,4 21,4 18,8 27,3 24,9 
Årets nedskrivningsprocent 0,2 2,0 0,8 1,4 3,3 
Afkastningsgrad beregnet som forholdet mellem 
årets resultat og aktiver i alt 

0,0 -0,5 1,3 0,3 0,4 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar — 31. december 2016 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 I. januar — 31. december 2016. 

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 21. marts 2017 

Direktion: 

mg Balle 
irektør 

Bestyrelse: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til repræsentantskabet i Fanø Sparekasse 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selsical'aets aktiver, passiver 
finansielle stiling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter fer regnskabsåret I. 
januar -31. december 2016 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

Hvad har vi revideret 
Fanø Sparekasser årsregnskab for regnskabsåret i. januar - 31. december 2016 omfatter resultatopgørelse og 
totatindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgøreise og noter, beneader anvendt regnskabspraksis 
("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet_ 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Uafhængighed 
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i overensstemmelse med IESBA's Etiske regler. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfonnation. 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
lov om finansiel virksomhed. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ansvar for regnskabet og revisionen 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har .ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksernhell. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for -nødsendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 
Ved udarbejdelsen al' regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere sekkabels evne til at fortsætte drillen; al 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag 
af regnskabsprincippet Dm fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 
indstille .driften eller ikke har andet reabs::. tisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen al regnskaber 

Vores mål er at opnå itri grad af sikkerr far,, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl„ og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et niveau af sikkerhed, men er alke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende ii Danmark, altid vil afdække væsentlig 
feformation„ når sådan findes., Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlig; hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 
Som led i en revision, der udføres i overenssternm.else med ISA og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, foretager vi faglige varderinter og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at denne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigdser kan, omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke 
vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. 

Fanø, den 21. marts 2017 

Prkewater.. s Coopers 
Statsaut. . ret evisionspartnerselskab 
CVR- 231 
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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 
Murermester Bent Haldan, Rindbyvej 1, 6720 Fanø 
Skibsfører Per S. Hansen, Vestervejen 7, 6720 Fanø 
Ravsliber Jens Peter Jensen, Landevejen 40, 6720 Fanø 
Forstander Lillian Møller Jensen, Skolevej 11, 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 
Resturatør Mads Lindquist, Hovedgaden 57 1., 6720 Fanø 
Skibsfører Carl Marchmann, Stadionvej 1, 6720 Fanø 
Manager, Offshore Technology, CTO Jesper Møller, Skjoldsgade 73, 6700 Esbjerg 
Forretningsfører Tage Møller, Engen 6, 6720 Fanø 
Fhv. butiksindehaver Eva Nielsen, Poppelvej 21, 6720 Fanø 
Fhv. butiksindehaver Kirsten R. Nielsen, Landevejen 63, 6720 Fanø 
Advokatsekretær Else Marie 011dag, Kornvangen 10, 6720 Fanø 
Køkkenleder Edel Palle, Toftestien 3, 6720 Fanø 
Fhv. fuldmægtig Marianne Kirsten Müller Rasmussen, Tinghusvej 2, 6720 Fanø 
Butiksindehaver Michael Roug, Bavnebjerg 70, 6720 Fanø 
Project manager Peter Schmiegelow, Klipperen 16, 6710 Esbjerg V 
Head of Group HSSE and Quality Susanne Veje Svenningsen, Mellemgaden 21, 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 47, 6710 Esbjerg V 
Lærer Jeppe Valbjørn, Spelmanns Toft 12, 6720 Fanø 
Skibsinspektør Bjørn Viig, Hovedgaden 93, 6720 Fanø 
Grafiker Gedske Vind, Skolevej 16, 6720 Fanø 

Bestyrelse: Fødselsdato Valgt til bestyrelse 
Head of Group HSSE and Quality 
Susanne Veie Svenningsen (formand) 09-12-1971 01.04.2013 
Slagtermester Henrik Christiansen (næstformand) 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 
Konsulent Sven Sørensen 29-05-1955 01.04.2016 

Direktion: 
Henning Balle 
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Revisor: 
H.C. Krogh 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 31. marts 2017 
Dirigent 
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