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Ledelsesberetning 
 
Fanø Sparekasses resultat for første halvår 2016 andrager et overskud før skat på 1.109 t.kr. mod et 
underskud før skat på -1.304 t.kr. for første halvår 2015. Resultatet er budgetsvarende. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Netto rente- og gebyrindtægterne andrager 9.255 t.kr. mod 10.185 t.kr. i første halvår 2015. Heri 
indgår netto renteindtægter med 5.480 t.kr. mod 6.136 t.kr. pr. 30. juni 2015. Den faldende 
nettorenteindtægt kan henføres til et faldende udlån kombineret med en lavere rentemarginal. 
Gebyr og provisionsindtægterne er faldet fra 3.856 t.kr. pr. 30. juni 2015 til 3.217 t.kr. pr. 30. juni 
2016. Faldet skydes primært, at der ikke har været den samme aktivitet vedrørende kundernes 
låneomlægninger i Totalkredit. 
 
Udgifter til personale og administration er faldet fra 8.922 t.kr. i første halvår 2015 til 8.203 t.kr. i 
første halvår 2016. Udgiften for 1. halvår 2015 var negativt påvirket af omkostninger i forbindelse 
med direktørskifte med 980 t.kr. 
 
Resultatet er påvirket af en negativ kursregulering af sparekassens værdipapirer med i alt -695 t.kr. 
mod sidste halvårs positive kursregulering på 1.018 t.kr. Dette opvejes i nogen grad af, at 
sparekassen har modtaget udbytte af aktier m.v. med i alt 682 t.kr. pr. 30. juni 2016 mod 257 t.kr. 
pr. 30. juni 2015. 
 
I første halvår 2016 er der foretaget en netto tilbageførsel af nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. med i alt 914 t.kr. mod en yderligere nedskrivning i første halvår 2015 med i 
alt 3.067 t.kr.  
 
Resultatposten ”Andre driftsudgifter” er faldet fra 373 t.kr. pr. 30. juni 2015 til 17 t.kr. pr. 30. juni 
2016. Faldet skyldes, at der ikke har været betalinger til Garantiformuen (tidligere Indskyder-
garantien) i 2016, hvor der pr. 30. juni 2015 var en omkostning på 373 t.kr. I første halvår 2016 er 
udgiftsført omkostninger til den nyoprettede Afviklingsformue med i alt 7 t.kr.  
 
Den samlede garantkapital på 16.879 t.kr. er fordelt på 979 garanter. 
 
Egenkapitalen er pr. 30. juni 2016 sammensat på følgende måde: 
 
     Egenkapital                                                                      t.kr.   98.894 
     Heraf garantkapital                                                          t.kr.   16.879 
 
 
Balance  
Balancen pr. 30. juni 2016 udgør 502,7 mio. kr. mod 501,1 mio. kr. pr. 31. december 2015. 
 
 
Indlån 
Indlån (excl. indlån i puljeordninger) udgør 370,0 mio. kr. pr. 30. juni 2016, hvilket stort set svarer 
til niveauet pr. 31. december 2015 på 367,9 mio. kr.  
 
 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Posten udgør 124,7 mio.kr., hvilket er på niveau med udlånet pr. 31. december 2015 på 125,7 mio. 
kr.  
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Ledelsesberetning 
 
En solid sparekasse 
Efter afslutning af halvårets regnskab er sparekassens solvensprocent, opgjort til 30,3 %, hvilket er 
langt over lovens krav på 8 %. Sparekassen hører således fortsat til blandt de mest solide 
pengeinstitutter i landet.  
 
 
Hovedaktivitet 
Fanø Sparekasses hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private og erhvervskunder. 
Kunderne er primært baseret i lokalområdet. Fanø Sparekasse ønsker at kunne tilbyde kunderne et 
bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. 
 
 
Forventninger til 2. halvår 2016 
Det forventes, at den basale bankforretning af kunderelaterede aktiviteter i 2. halvår 2016 vil give et 
positivt afkast, således at resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat for 2016 vil være 
positivt og ligge i niveauet 1,0 – 1,5 mio. kr. 
 
Fortrinsprogram 
Pr. 1. marts 2016 er der indført et kundeprogram – Fanø Sparekasses Fortrinsprogram - hvor man 
som kunde bl.a. giver en lavere rente for sine lån og kreditter, jo flere forretninger man samler i 
Fanø Sparekasse. Det er sparekassens tro, at kundeprogrammet vil stimulere lånelysten samt 
tiltrække nye kunder, så udlånet vil stige i løbet af 2017. 
 
 
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 halvårsregnskabet.  
 
 
Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov 
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 30,3 % (29,2 % pr. 31. december 2015), hvilket er en overdækning 
på 22,3 %-point i forhold til lovens krav på 8 %. 
 
Med indførelsen af de nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 (CRD IV-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 frem 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. konjunkturbuffer) 
andrage 19,3 %, og Fanø Sparekasse ville således med de nuværende kapitalforhold være i stand til 
på tilfredsstillende vis at overholde de lovmæssige krav. 
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Ledelsesberetning 
 
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. 30. juni 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 14,30 
%. Sparekassen har således en solvensmæssig ”friværdi” på 15,96 %-point, svarende til 43,2 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 bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag 
og solvensbehov offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle 
solvensbehov. Sparekassen har valgt at offentliggøre oplysningerne 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 engagementer (under 125 % af kapitalgrundlaget). Summen af 
sparekassens store engagementer udgør 20,1 % af kapitalgrundlaget. 

 Udlånsvækst (mindre end 20 % om året). Sparekassens udlånsvækst det seneste år inkl. 
udlån til dagsværdi udgør -20,8 %. Udlånsvæksten ekskl. udlån til dagsværdi andrager -13,9 
%. 

 Ejendomseksponering (mindre end 25 % af de samlede udlån og garantidebitorer). 
Ejendomseksponeringen i sparekassen udgør 2,8 % pr. 30. juni 2016. 

 Stabil funding (udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 
år). Grænseværdi: mindre end 1. Den beregnede værdi for sparekassen udgør 0,25 pr. 30. 
juni 2016. 

 Likviditetsoverdækning (større end 50 %). Sparekassens likviditetsoverdækning udgør 
486,1 % pr. 30. juni 2016.  

 
Sparekassen opfylder dermed på tilfredsstillende vis samtlige pejlemærker. 
 
 
Likviditet 
Sparekassens likviditetsberedskab pr. 30. juni 2016 anses for tilfredsstillende, idet overdækningen i 
forhold til lovens krav (§152) udgør 486,1 % mod 438,5 % pr. 30. juni 2015. 
 
Sparekassens udlån i forhold til indlån udgør pr. 30. juni 2016 38,4 %. 
 
Sparekassen har siden 1. kvartal 2014 indberettet det nye krav til likviditet (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 øges til 70 % i 2016, 80 % 
i 2017 og 100 % i 2018. Sparekassen har pr. 30. juni 2016 opgjort LCR til 571 % og opfylder 
derved til fulde likviditetskravet. 
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Ledelsesberetning 
 
Ledelseshverv og aflønning 
Sparekassens medlemmer af bestyrelsen og direktionen beklæder ikke ledelseshverv i andre danske 
aktieselskaber. Henrik Christiansen har ledelseshverv i Slagter Christiansen Fanø ApS og R & H 
Holding ApS. Jesper Møller har ledelseshverv i Offshoreenergy.dk. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
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. 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. 
 
 
Begivenheder efter balancedagens afslutning 
Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
halvårsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis  
 
Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder 
Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 
fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2015. Vi henviser til 
årsrapporten for 2015 for yderligere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden
1. januar - 30. juni 2016

Note 01.01- 01.01- 01.01-
30.06. 30.06. 31.12.
2016 2015 2015
t.kr. t.kr. t.kr.

Renteindtægter 1 6.030 6.746 13.081
Renteudgifter 2 -550 -610 -1.214
Netto renteindtægter 5.480 6.136 11.867

Udbytte af aktier mv. 682 257 272
Gebyrer og provisionsindtægter 3 3.217 3.856 6.803
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -124 -64 -179
Netto rente- og gebyrindtægter 9.255 10.185 18.763

Kursreguleringer 4 -695 1.018 241
Andre driftsindtægter 9 3 5
Udgifter til personale og administration 5 -8.203 -8.922 -17.262
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -154 -148 -299
Andre driftsudgifter -17 -373 -821
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 6 914 -3.067 -4.308
Resultat før skat 1.109 -1.304 -3.681

Skat af periodens resultat -244 307 995

Periodens resultat 865 -997 -2.686

Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat 865 -997 -2.686
Anden totalindkomst 0 0 0
Skat af anden totalindkomst 0 0 0
Totalindkomst efter skat 865 -997 -2.686
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Balance pr. 30. juni 2016
Note 30.06. 30.06. 31.12.

2016 2015 2015
t.kr. t.kr. t.kr.

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 48.230 90.102 73.808
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 26.571 49.566 44.559
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 0 12.658 12.177
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 124.729 144.904 125.712
Obligationer til dagsværdi 226.372 124.055 182.744
Aktier mv. 39.650 28.164 28.050
Aktiver tilknyttet puljeordninger 26.603 18.869 21.267
Grunde og bygninger i alt:
          Domicilejendomme 5.990 6.034 6.012
Øvrige materielle aktiver 702 888 830
Aktuelle skatteaktiver 266 1.759 69
Udskudte skatteaktiver 1.088 506 1.332
Aktiver i midlertidig besiddelse 0 2.139 2.091
Andre aktiver 1.510 2.730 1.478
Periodeafgrænsningsposter 980 1.446 993

Aktiver i alt 502.691 483.820 501.122

Indlån og anden gæld 370.036 354.459 367.878
Indlån i puljeordninger 26.603 18.869 21.267
Andre passiver 6.323 10.105 13.080
Periodeafgrænsningsposter 135 263 259
Gæld i alt 403.097 383.696 402.484

Hensættelser til tab på garantier 700 0 300
Hensatte forpligtelser i alt 700 0 300

Garantkapital 16.879 16.948 16.851
Overført overskud eller underskud 82.010 83.170 81.145
Renter af garantkapital 5 6 342
Egenkapital i alt 98.894 100.124 98.338

Passiver i alt 502.691 483.820 501.122

Eventualforpligtelser 7 57.354 60.820 54.422

Transaktioner med nærtstående parter 8

Hoved- og nøgletal 9
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Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2016

30.06. 30.06. 31.12.
2016 2015 2015
t.kr. t.kr. t.kr.

Garantkapital primo 16.851 17.263 17.263
Udbetalt garantkapital / ny indbetalt garantkapital 28 -315 -412
Garantkapital ultimo 16.879 16.948 16.851

Overført overskud primo 81.145 84.167 84.167
Andel af periodens resultat, der overføres til egenkapitalen 865 -997 -3.022
Overført overskud ultimo 82.010 83.170 81.145

Renter af garantkapital primo 342 357 357
Periodens foreslåede renter af garantkapital 0 0 336
Periodens udloddede renter af garantkapital -337 -351 -351
Renter af garantkapital ultimo 5 6 342

Egenkapital i alt 98.894 100.124 98.338
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Noter
30.06. 30.06. 31.12.

2016 2015 2015
t.kr. t.kr. t.kr.

1. Renteindtægter
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -27 -49 -122
Udlån og andre tilgodehavender 4.727 5.579 10.837
Obligationer 1.330 1.216 2.347
Øvrige renteindtægter 0 0 19

6.030 6.746 13.081

2. Renteudgifter
Indlån og anden gæld 550 610 1.174
Øvrige renteudgifter 0 0 40

550 610 1.214

3. Gebyrer og provisionsindtægter
Værdipapirhandel og depoter 95 121 235
Betalingsformidling 567 871 1.543
Lånesagsgebyrer 1.238 1.444 2.577
Garantiprovision 120 138 384
Øvrige gebyrer og provisioner 1.197 1.282 2.064

3.217 3.856 6.803

4. Kursreguleringer
Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -510 453 -28
Obligationer 406 -1.274 -1.656
Aktier mv. -615 1.700 1.707
Valuta 24 139 236
Aktiver tilknyttet puljeordninger 222 1.155 1.871
Indlån i puljeordninger -222 -1.155 -1.871
Øvrige forpligtelser 0 0 -18

-695 1.018 241

5. Udgifter til personale og administration
Personaleudgifter
Lønninger 4.003 4.350 8.905
Pensioner 333 331 743
Udgifter til social sikring 601 549 1.161

4.937 5.230 10.809
Øvrige administrationsomkostninger 3.266 3.692 6.453

8.203 8.922 17.262
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Noter
30.06. 30.06. 31.12

2016 2015 2015
t.kr. t.kr. t.kr.

6. Nedskrivninger på udlån
Individuelle nedskrivninger primo 27.905 28.654 28.654
Periodens nedskrivninger 3.427 4.024 7.040
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere perioder -4.152 -1.464 -2.692
Andre bevægelser 707 757 1.385
Endelig tabt, tidligere nedskrevet 0 -578 -6.482
Individuelle nedskrivninger ultimo 27.887 31.393 27.905

Gruppevise nedskrivninger primo 372 300 300
Periodens regulering 8 64 72
Gruppevise nedskrivninger ultimo 380 364 372

Nedskrivninger på udlån i alt, balancen 28.267 31.757 28.277

Periodens udgiftsførte tab i resultatopgørelsen kan specificeres således:
Individuelle nedskrivninger på udlån primo -27.905 -28.654 -28.654
Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo 27.887 31.393 27.905

-18 2.739 -749
Gruppevise nedskrivninger på udlån primo -372 -300 -300
Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo 380 364 372

-10 2.803 -677
Konstateret tab på udlån 0 585 6.490
Nedskrevet på modregningsret 0 449 236
Renteindtægter af nedskrevne udlån -710 -770 -1.411
Indgået på tidligere afskrevne udlån -38 0 -330
Fortjeneste ved salg af midlertidigt overtagne aktiver -156 0 0
Nedskrivninger på udlån i alt, resultatopgørelsen -914 3.067 4.308

7. Eventualforpligtelser
Garantier mv.
Finansgarantier 24.532 24.651 26.671
Tabsgarantier for realkreditudlån 22.791 21.538 21.704
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 9.145 13.097 4.747
Øvrige garantier 886 1.534 1.300
I alt 57.354 60.820 54.422

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.

8. Transaktioner med nærtstående parter
Nærtstående parter i Fanø Sparekasse omfatter direktion og bestyrelsen. Alle transaktioner med
nærtstående parter sker på markedsvilkår. Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner 
mellem Fanø Sparekasse og nærtstående parter:

Direktion 4.038 4.925 4.056
Bestyrelse 2.368 2.583 2.544

6.406 7.508 6.600

Forrentningen sker på markedsvilkår, som for 1. halvår 2016 alt efter lånetype udgør mellem 5,50 og
9,75 % for direktionen og mellem 2,25 % og 9,75 % for bestyrelsen.

Sikkerhedsstillelser
Direktion 0 0 0
Bestyrelse 580 605 765

580 605 765
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Noter

9. 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hoved- og nøgletal
Hovedtal
Netto rente- og gebyrindtægter 9.255 10.185 10.510 9.649 10.761
Kursregulering -695 1.018 7.031 -1.046 1.047
Udgifter til personale og administration -8.203 -8.922 -7.623 -10.402 -7.210
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 914 -3.067 -1.423 -2.366 -1.677
Halvårets resultat 865 -997 6.010 -3.482 1.845
Udlån 124.729 157.562 165.645 195.018 201.801
Egenkapital 98.894 100.124 102.156 92.428 97.559
Aktiver i alt 502.691 483.820 466.630 448.435 422.906

Nøgletal 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12
% % % % %

Solvensprocent 30,3 28,1 26,4 25,1 27,6
Kernekapitalprocent 30,3 28,1 26,4 25,1 27,6
Egenkapitalforrentning før skat 1,1 -1,3 8,0 -4,9 2,4
Egenkapitalforrentning efter skat 0,9 -1,0 6,0 -3,7 1,9
Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 kr. 0,90 kr. 1,83 kr. 0,65 kr. 1,25 kr.
Renterisiko 3,1 3,6 4,1 5,7 3,2
Valutaposition 18,1 17,4 17,9 18,1 8,2
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån i forhold til indlån 38,4 50,7 55,7 64,0 69,6
Udlån i forhold til egenkapital 1,3 1,6 1,6 2,1 2,1
Halvårets udlånsvækst -9,5 -1,0 -9,3 2,0 -1,3
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 486,1 438,5 460,6 466,2 387,3
Summen af store engagementer 20,1 21,1 23,5 27,3 28,3
Halvårets nedskrivningsprocent -0,4 1,2 0,6 0,9 0,6
Afkastningsgrad beregnet som forholdet mellem 0,2 -0,2 1,3 -0,8 0,4
halvårets resultat og aktiver i alt
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 
– 30. juni 2016 for Fanø Sparekasse. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 
samt gældende bekendtgørelser og vejledninger for pengeinstitutters regnskabsaflæggelse.  
 
Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for 
perioden 1. januar – 30. juni 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. 
 
Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. 
 
Fanø, den 22. august 2016 
 
Direktion: 
 
 
 
Henning Balle 
direktør 
 
 
Bestyrelse: 
                     
 
 
Susanne Veie Svenningsen  Henrik Christiansen 
formand   næstformand   
 
 
 
Tage Møller   Jesper Møller   
 
 
 
Gedske Vind   Jeppe Valbjørn 
 
 
 
Sven Sørensen  
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