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Renteindtægter er opgjort som følger:
1. halvår

2019
1. halvår

2018
3.420 3.305
992 1.093

11 0

4.423 4.398

Renteindtægter

Samtidig har renteindtægter fra sparekassens store beholdning af obligationer vist et fald på t.kr. 101 i 
første halvår 2019, set i forhold til samme periode i 2018. Faldet i renteindtægter fra obligationer skal ses 
dels i forhold til, at sparekassens obligationsbeholdning pr. 30-6-2019 er ca. 4 mio. kr. mindre, men også i 
forhold til at renteafkastet i 2019 er blevet mindre som følge af den fortsatte lave rente.

1.000 kr.

Renteindtægter udlån
Renteindtægter obligationer
Renteindtægter af tilgodehavende hos kreditinstitutter 
og centralbanker
Renteindtægter i alt

Det fortsat meget lave renteniveau og den stigende konkurrence om udlån til gode kunder, udfordrer hele 
den finansielle sektor, således også Fanø Sparekasse. Renteindtægter fra sparekassens udlån udgør pr. 
30.6.2018 3,4 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. pr. 30.6.2018. Som det ses har sparekassen i 1. halvår haft 0,1 mio. 
kr. mere renteindtægter fra udlån end på samme tidspunkt sidste år, hvilket skyldtes et øget udlån i 
sparekassen.

Der fornemmes en vis optimisme i samfundet – bl.a. øget omsætning af fast ejendom i sparekassens 
markedsområde til udbudte og gunstige priser. Privatkundernes økonomi er positivt påvirket af den 
historiske lave rente og de dermed lave boligudgifter. Virksomhederne oplever en øget efterspørgsel efter 
deres varer og dermed en øget indtjening. Endeligt er de internationale konjunkturer også blevet gradvist 
bedre. Fanø har de senere år haft en pæn vækst i antallet af turister. Dette smitter af på aktivitetsniveauet i 
de mange turistorienterede virksomheder på øen.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fanø sparekasses hovedaktivitet er, at udbyde bankprodukter til private- og erhvervskunder i lokalområdet. 
Kunderne tilbydes et bredt sortiment af produkter til attraktive priser, kombineret med professionel 
rådgivning.

RESULTATOPGØRELSEN

Fanø Sparekasse har for 1. halvår 2019 opnået et positivt resultat på 5,3 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. for 1. 
halvår 2018. Resultatet er 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret og skyldtes væsentligst et bedre resultat fra 
kursreguleringer samt et større plus på nedskrivningssaldoen. Basisdriften er endnu ikke helt 
budgetsvarende, men er nu i plus. Afvigelsen skyldtes, den budgetterede øget udlånsaktivitet kom senere i 
halvåret end budgetteret, hvorved der mangler renteindtægterne i ca. 3 måneder. Samtidig fik vi først sat 
renteudgifterne ned 3 måneder senere end budgetteret. Den samlede udlånsaktivitet er pr. 30.06.2019 
større end budgetteret, hvorfor forventningen er, at de manglende renteindtægter fra 1. halvår gradvist 
indhentes i løbet af 2. halvår. 

Det samlede resultat for 2019 forventes at udgøre 10 – 12 mio. kr. Dog kan kursreguleringer og 
nedskrivninger på udlån have en negativ effekt, så forventningen ikke kan indfries. Ligeledes forudsætter 
forventningen til årets resultat, at salget af sparekassens aktier i Spar Invest gennemføres som planlagt – se 
afsnit ”Salg af aktier i Spar Invest”
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1. halvår
2019

1. halvår
2018

1. halvår
2017

8.504 7.872 7.935
-7.928 -8.709 -9.331

-197 -183 -148

0 58 1
-7 -7 -6

372 -969 -1.549

1. halvår
2019

1. halvår
2018

85 -882
2.014 220

35 30
2.134 -632Kursreguleringer i alt

Ledelsesberetning

Basisindtjening

Basisindtjeningen er pr. 30.06.2019 opgjort til et plus på t.kr. 372 mod et minus på t.kr. 969 pr. 30.06.2018 
Basisindtjeningen opgøres ud fra resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat.  Det er meget 
glædeligt vi nu opnår en positiv basisdrift som ventes øget i 2. halvår 2019.

Kursreguleringer

Kursreguleringer har i første halvår 2019 givet et positivt resultat på godt 2,1 mio., mod et minus t.kr. 632 
samme tid 2018.  Kursreguleringerne er sammensat som følger:

Renteudgifter

Sparekassens renteudgifter til forrentning af kundernes indlånsmidler er faldet med t.kr. 86 set i forhold til 
samme periode 2018. Sparekassen gennemførte pr. 1. maj 2019 ændringer i renter for indlånsmidler, 
hvorfor disse ikke fuldt ud er slået igennem i første halvår 2019. 

1.000 kr.

Obligationer

Det lave rentemiljø har også betydning for den likviditet som sparekassen skal holde klar til at dække det 
”pengeflow” som vore kunder skal kunne trække på deres konti. For at have denne likviditet parat har 
sparekassen i første halvår 2019 betalt t.kr. 54 i form af renteudgifter.   

Udgifter til personale og administration er faldet med godt 1,3 mio. kr. i forhold til 30.06.2018. Årsagen til 
faldet skyldes væsentligst, at sparekassen har tilpasset organisationen. Administrationsudgifter har dog 
trukket modsat med en øget udgift på tkr. 512 som primært er drevet af øgede IT-udgifter som følge af 
lovgivningsbestemte reguleringer der kræver IT-understøttelse. Udgifter til sparekassens datacentral er 
steget med tkr. 421 pr. 30.6.2019 målt mod samme periode 2018.

1.000 kr.

Netto rente- og gebyrindtægter
Udgifter til personale og administration
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver

Andre driftsudgifter

Det negative resultat sparekassen havde på obligationer i 1. halvår sidste 2018 er således indhentet igen. 
Det er den fortsatte lave rente og udsigterne til endnu lavere renter som har fået obligationskurserne til at 
stige her i første halvår. Sparekassens placering af midler i aktier har fortsat givet et positivt resultat og 
med kursregulering på 2.014 må det betragtes som værende tilfredsstillende i et til tider svært marked. Vi 
oplever et uroligt marked hvor politiske trusler om handelskrige, uroligheder i Mellemøsten og andre 
politiske negative reaktioner får aktiemarkedet til at reager negativt for kort efter at rette sig igen 
efterhånden som de politiske dønninger lægger sig.      

Andre driftsindtægter

Aktier
Øvrige kursreguleringer

Basisindtjening
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Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

Salg af aktier i Spar Invest

Koncernen Nykredit kom i foråret med et købstilbud på sparekassens aktier i Spar Invest. Sparekassen har 
valgt at acceptere et salg på 75 % af aktierne. Salget forventes gennemført i løbet af september/oktober 
måned og ventes at indbringe en kursgevinst på 4,5 mio. kr.  

De akkumulerede nedskrivninger anses stadig at udgøre en alt for stor andel af sparekassens samlede udlån 
og der er derfor behov for en fortsat meget tæt opfølgning på sparekassens nedskrivningsengagementer.

Sparekassens obligationsbeholdning til dagsværdi er faldet med 4 mio. kr. til 253 mio. kr. pr. 30.06.2019. 
Den øgede udlånsvækst er således finansieret via indestående i Nationalbanken samt salg af obligationer. 

Det er forsat sparekassens store fokus på nedskrivningsengagementer og det tætte samarbejde med kunden 
og dennes rådgivere som bærer hovedparten af frugten for vi også her i 1. halvår 2019 kan tilbageføre 
nedskrivningerne. 

Udlån til amortiseret pris er steget fra 123 mio. kr. pr. 30.06.2018 til 143 mio. kr. pr. 30.06.2019, svarende 
til en vækst på ca. 16,5 %. Stigningen skyldtes væsentligst en pæn efterspørgsel fra såvel sparekassens 
bestående private- som erhvervskunder.

Balancen er øget fra 515. mio. kr. pr. 30.06.2018 til 525. mio. kr. pr. 30.06.2019, svarende knap 2 %. 

Sparekassens kassebeholdning og tilgodehavende hos centralbanker og kreditinstitutter er faldet med ca. 
18 mio. kr. til knap 20 mio. kr. Danmarks Nationalbank besluttede at sænke foliorammen for sparekassen 
fra 50. mio. kr. til nuværende kr. 15 mio. kr.  For sparekassen har det betydet, at alt indestående på 
foliokontoen større end kr. 15 mio. kr. betales der en rente for indeståendet på p.t. 0,65 %. Sparekassen har 
ikke et ønske om at betale Nationalbanken 0,65 % i rente for indestående. Sparekassen har derfor reduceret 
sit indestående i Nationalbanken til ca. 15 mio., hvilket er årsagen til den faldende kassebeholdning. 

Sparekassen har, som allerede anført, evnet at tilbageføre nedskrivninger på ca. 2,8 mio. kr. i første halvår 
2019. De akkumulerede nedskrivninger er faldet til 20,7 mio. kr. mod 33,9 mio. kr. pr. 30-6-2018

Ledelsesberetning

Den samlede resultatforbedring er båret af en positiv basisdrift på tkr. 372, positivt resultat af 
kursreguleringer på 2,1 mio. kr., samt tilbageførsel af nedskrivninger som udgør 2,8 mio. kr. 

Sparekassens aktiebeholdning er i samme periode faldet med ca. 1 mio. kr. og udgør pr. 30.06.2019 godt 
28 mio. kr. 

AKTIVER

Balancen

Sparekassens samlede udlån og garantier udgøres af ca. 75 % til privatkunder og ca. 25 % til 
erhvervskunder. Historisk har det vist sig, at kreditrisikoen er mindst i engagementer med privatkunder 
når/hvis kriser opstår. Af sparekassens udlån til erhvervskunder er den største koncentration samlet på 
branchen transport, hoteller og restauration, ca. 31 % af sparekassens samlede erhvervsudlån hvilket falder 
naturligt eftersom en stor del af Fanøs erhvervsliv er koncentreret omkring turistlivet. Næststørste 
koncentration er fast ejendom med ca. 14 %, øvrige erhverv med 7 % og handel som udgør godt 4 %. 
Resten ligger under de 4 % og bredt fordelt. 

Fanø Sparekasse
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Sparekassens indlån er i forhold til 30.06.2018 steget med godt 10 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.

PASSIVER

Likviditet

Sparekassen skal have likvide aktiver som indenfor en periode på maksimalt 30 dage skal kunne 
konverteres til kontanter såfremt en akut likviditetskrise skulle opstå. Til måling af dette udregnes en LCR-
brøk som fra 2018 skal udgøre min. 100 %. Pr. 30.6.2019 er sparekassens LCR-brøk opgjort til 970 %.

Yderligere er der stillet de såkaldte NEP-krav (Nedskrivningsegnede passiver) med virkning fra 1. januar 
2018. NEP-kravet skal anvendes til tabsabsorbering og rekapitalisering, såfremt sparekassen skulle blive 
nødlidende og skal restruktureres eller afvikles.

NEP-kravet indfases over en periode på fem år fra 2019 efter nærmere fastsatte regler. Nep-tillægget for 
Fanø Sparekasse udgør pr. 30.6.2019 0,3 % 

Ledelsesberetning

Sparekassens egenkapital er pr. 30.06.2019 opgjort til 85,5 mio. kr. 

Sparekassens garantkapital er faldet fra 14,5 mio. kr. pr. 30.06.2018 til 13,9 mio. kr. pr. 30.06.2019, 
svarende til 0,6 mio. kr. Der har i 1. halvår 2019 været en pæn interesse for at tegne garantkapital, hvor 
garantkapitalen netto er øget med tkr. 170.

Sparekassens største udfordring angående garantkapital er, at en del af garantkapitalen er tegnet gennem 
pensionsopsparinger. Ved pensionering ønsker flere af kunderne at får frigjort garantkapitalen til forbrug 
eller nedbringelse af anden gæld.

Sparekassen har en målsætning om at kunne indløse garantkapital indenfor den af Finanstilsynets tilladte 
ramme, såfremt sparekassens garanter skulle have brug for de midler der står på garantkontoen.

Sparekassens solvensbehov, kapitalprocent og egenkapital

Sparekassens solvensbehov pr. 30.06.2019 er opgjort til 12,99 %. Overdækningen udgør herefter 14,94 % 
point i forhold til kapitalgrundlaget (27,93 % pr. 30.06.2019).

Siden 1. januar 2016 har der været skærpede kapitalkrav med tillæg af en ”Kapitalbevaringsbuffer” til 
pengeinstitutterne. Kapitalbevaringsbufferen er nu fuldt ud indfaset og udgør 2,5 %. Hertil kommer en 
kontracyklisk kapitalbuffer på 0,5 % pr. 30.06.2019. Pr. 1. september 2019 øges den kontracyklistiske 
buffer til 1 % og igen yderligere til 1,5 % pr. 30.06.2020. Den kontracyklistiske buffer kan maksimalt 
udgøre 2,5 % og ændringer i den kontracyklistiske buffer skal varsles med 12. måneder.

Indlån i puljer er på uændrede ca. 35 mio. kr.

Finanstilsynet har den 19. november 2019 fastsat Nep-tillægget fuldt ud indfaset til 4,2 % pr. 1. januar 

Fanø Sparekasse
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Tilsynsdiamanten

Finanstilsynets tilsyndiamant angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. 
Sparekassen har forholdt sig således til de fem pejlemærker:

Pejlemærke Grænseværdi Sparekassens værdi

< (højst) 175 % af kernekapital 57,7 %

Udlånsvækst < (højst) 20 % 16,5 %

Summen af store 
engagementer

Likviditetspejlemærke > (mindst) 100 % 3.790,3 %

Ejendomseksponering < (højst) 25 %

Stabil funding 
(udlån i forhold til arb. kap.)

Udlån i forhold til arbejdende kapital 
< (højst) 1,00

33,8

2,5 %

33

83

10

34

3

Summen af store
eksponeringer

Udlånsvækst på
årsbasis

Ejendoms-
eksponering

Funding-ratio
(udlån/arb. kap.)

Likviditets
pejlemærke

Grafisk fremstilling af pengeinstituttets placering i 
Tilsynsdiamanten:
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Udlån

Værdipapirer

Materielle aktiver

Balancen

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede og beregnede ikke forfaldne poster er medtaget i 
resultatopgørelsen. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer/-tab er ført over resultatopgørelsen.

Domicilejendomme omfatter ejendomme der anvendes i virksomhedens egen drift. Domicilejendomme måles til 
omvurderet værdi med fradrag af afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er omvurderet værdi med fradrag af 
forventet restværdi og afskrivninger beregnes lineært over forventet brugstid, der andrager 50 henholdsvis 100 år 
for de 2 domicilejendomme. Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger 
over forventet brugstid, der ikke overstiger 7 år.

Udlån er værdiansat ud fra en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Udlån, der anses for uerholdelige er 
afskrevet, og på udlån, hvor der er indtruffet væsentlig stigning i kreditrisikoen siden første indregning, er der 
foretaget nedskrivning til amortiseret kostpris.

Noterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser ved halvårets udgang. Unoterede papirer er 
optaget til anskaffelsessummen, eller værdien i handel og vandel såfremt denne vurderes af varig karakter. Ved 
fastsættelse af værdi i handel og vandel for unoterede værdipapirer er der taget udgangspunkt i forventet 
salgsværdi eller anden værdi ud fra almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder.

Selskabsskat er afsat med den skat, som forventes pålignet halvårets skattepligtige indkomst, samt forskydningen 
i udskudt skat. 

Resultatopgørelsen

Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligeste skøn, som ledelsen 
foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige 
skønmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2019, er de samme som ved 
udarbejdelsen af årsrapporten for 2018, hvortil der henvises.

Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste 1.000 kt.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet 
for 2018. Vi henviser til årsrapporten for 2018 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, 
herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med 
regnskabsbekendtgørelsens definitioner.

Væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmælgerselskaber m.fl. 
(regnskabsbekendtgørelsen).

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

Renteindtægter ……………………………………………………………………………….1 4.369 4.398 8.427
Renteudgifter ……………………………………………………………………………………….2 447 582 1.118

    

Netto renteindtægter ………………………………………………………………………………..    3.922 3.816 7.309

    

Udbytte af aktier m.v. …………………………………………………………………………    703 388 407
Gebyr og provisionsindtægter ……………………………………………………………….3 3.959 3.738 6.582
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter …………………………………………….    79 70 155

    

Netto rente- og gebyrindtægter …………………………………………………………    8.505 7.872 14.143

    

Kursreguleringer ……………………………………………………………………………4 2.134 -632 -2.706
Andre driftsindtægter ……………………………………………………….    0 58 58
Udgifter til personale og administration ……………………………………5 7.928 8.709 18.909
Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver ……………………………    197 183 403
Andre driftsudgifter ……………………………………………………….    7 7 7
Nedskrivninger på udlån m.v. ………………………………………………………7 -2.753 -4.464 -9.155

    

Resultat før skat ……………………………………………………………………………………    5.260 2.863 1.331

    

Skat ………………………………………………………………………………………..    0 0 0
    

Periodens resultat …………………………………………………………………………..    5.260 2.863 1.331

    

Totalindkomstopgørelse     

    

Periodens resultat …………………………………………………………………………..    5.260 2.863 1.331
    

Totalindkomst for perioden …………………………………………………..    5.260 2.863 1.331

    

Forslag til resultatdisponering     

    

Renter af garantkapital …………………………………………………………………………..    0 0 285
Overført til egenkapital …………………………………………………………………………..    5.260 2.863 1.046

    

    5.260 2.863 1.331

Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden

1. januar - 30. juni 2019 (i 1.000 kr.)

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018

Aktiver     30. juni 30. juni 31. december

    

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ……………………………………    19.562 37.962 35.660
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker …………………    30.669 20.711 24.439
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris …………………………………….8 143.163 122.838 121.269
Obligationer til dagsværdi ……………………………………………..     253.144 257.266 272.251
Aktier m.v. ………………………………………………………….     28.099 29.291 26.212
Aktiver tilknyttet pujleordninger ………………………………………………………….    35.084 35.088 36.823
Domicilejendomme …………………………………………………..     5.858 5.918 5.891
Øvrige materielle aktiver ………………………………………………..    840 1.089 1.003
Aktuelle skatteaktiver ………………………………………………………..    2.199 629 2.085
Udskudte skatteaktiver …………………………………………………..    0 0 49
Midlertidigt overtagne aktiver ………………………………………….     1.083 0 0
Andre aktiver …………………………………………………………..     3.909 1.762 1.573
Periodeafgrænsningsposter ……………………………………………     1.270 2.361 2.060

    

Aktiver i alt …………………………………………………………………..    524.880 514.915 529.315

    

Balance pr. 30. juni 2018

(i 1.000 kr.)

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018

Passiver     30. juni 30. juni 31. december

    

Gæld     

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker …………………………………………………….    8 0 0
Indlån og anden gæld …………………………………………………………………..    399.809 389.280 405.826
Indlån i puljeordninger …………………………………………………..…………………………..    35.084 35.088 36.823
Andre passiver ………………………………………………………….…………………………..    4.290 6.662 6.193
Periodeafgrænsningsposter ………………………………………………………….…………………………..    125 106 99

    

Gæld i alt ……………………………………………………………………………………….    439.316 431.136 448.941

    

Hensatte forpligtelser     

Hensættelser til tab på garantier ……………………………………………..…………………………..    54 55 8
Andre hensatte forpligtelser ……………………………………………………………………………..    2 742 3

    

Hensatte forpligtelser i alt ………………………………………………………………………………    56 797 11

    

Egenkapital     

Garantkapital ………………………………………………………….………..…………………………..    13.894 14.508 13.724
Overført overskud eller underskud fra tidligere år …………………………………………..    66.354 65.306 66.904
Renter af garantkapital …………………………………………………………………………..    0 305 287

    

Overført af periodens resultat ………………………………………….…………………………..    5.260 2.863 1.046
    

Egenkapital i alt …………………………………………………………………………..    85.508 82.982 81.961

    

Passiver i alt ……………………………………………………………………………….    524.880 514.915 530.913

    

    

    

Eventualforpligtelser ………………………………………………………………….6 85.570 86.897 69.544

Hoved- og nøgletal ………………………………………………………………………9

Balance pr. 30. juni 2018

(i 1.000 kr.)
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2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

Garantkapital primo ……………………………………………………………13.724 14.834 14.834

Periodens bevægelse ……………………………………………………………..170 -326 -1.110
Garantkapital ultimo ……………………………………………………………13.894 14.508 13.724

Overført overskud primo ………………………………………………………….66.354 65.306 66.904

Primo regulering af IFRS 9 implementering…………… 0 -1.598

Årets resultat …………..………………………………………………………….5.260 2.863 1.046
Overført overskud ultimo ………………………………………………………….71.614 68.169 66.352

Renter af garantkapital primo …………………………………………………………287 305 305

Periodens foreslåede renter af garantkapital …………………………………………………..0 0 285
Periodens udloddede renter af garantkapital …………………………………………………..-287 0 -303
Renter af garantkapital ultimo …………………………………………………………0 305 287

Egenkapital i alt ……………………………………………………………………………85.508 82.982 80.363

Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2019

(1.000 kr.)

Fanø Sparekasse
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2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

Kapitalprocent 27,9 28,7 30,4
Kernekapitalprocent 27,9 28,7 30,4
Individuel kapitalprocent 13,0 11,5 15,5

Kapitalsammensætning

Egenkapital ……………………...…………………………………………….85.508 82.982 81.961
Tillæg:
Overgangsordning som følge af IFRS 9…………… 0 1.184
Fradrag:
Skatteaktiver ………………………………………………………….0 0 0
Andre fradrag ……………………………………………………7.429 6.714 3.985

Egentlig kernekapital CET 1 ……………………………………………..78.079 77.452 77.976

Kapitalgrundlag …………………………………………...……………………………………………..78.079 77.452 77.976

Risikovægtede poster:

Kreditrisiko ……………………...…………………………………………….188.010 167.142 151.687
Markedsrisiko ………………………………………………………….61.359 67.755 69.271
Operationel risiko ……………………………………………………30.176 34.873 30.176

I alt ……………………………...……………………………………………..279.545 269.770 251.134

Kapitalforhold og solvens pr. 30. juni 2019

(1.000 kr.)

Sparekassen tillægger ikke halvårets resultat til egenkapital ved beregning af kapitalprocent og 
kapitalgrundlag.

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

1 Renteindtægter

Tilgodehavende hos Kreditinstitutter og centralbanker ……………………..11 0 -11
Udlån og andre tilgodehavender ……………………………………………3.420 3.305 6.427
Obligationer …………………………………………………………………992 1.093 2.119
Andet ………………………………………………………………………………………..-54 0 -108

4.369 4.398 8.427

2 Renteudgifter

Indlån og anden gæld …………………………………………………………..447 534 1.117
Øvrige renteudgifter ………….……………………………………………………………………….0 48 1

447 582 1.118

3 Gebyrer og provisionsindtægter

Værdipapirhandel og depoter …………………………………………………………………………………….83 110 224
Betalingsformidling ……………………………………………………………………………………………886 658 1.397
Lånesagsgebyrer ………………………………………………………………………………………………..1.813 1.603 2.998
Garantiprovision ……………………………………………………………………………………………….42 78 161
Øvrige gebyrer og provisioner …………………………………………………………………………………….1.135 1.289 1.802

3.959 3.738 6.582

4 Kursreguleringer

Obligationer ……………………………………………………………………….85 -882 -1.862
Aktier m.v. ……………………………………………………………. 2.014 220 -948
Valuta …………………………………………………………………………35 30 104
Akitiver tilknyttet puljeordninger …………………………………………………………….2.254 202 2.032
Indlån i puljeordninger …………………………………………………………………………-2.254 -202 -2.032
Øvrige aktiver/forpligtelser …………………………………………………………………………0 0 0

2.134 -632 -2.706

(i 1.000 kr.)

Noter til halvårsrapporten

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

5 Udgifter til personale og administration

Lønninger, direktion …………………………………………………. 620 712 1.289
Lønninger, bestyrelse ……………………………………………………. 170 171 340

790 883 1.629

Lønninger, personale …………………………………………………………2.620 3.667 8.044
Pensioner ………………………………………………………………………566 668 1.271
Udgifter til socialsikring ……………………………………………. 811 862 1.606

Øvrige administrationsudgifter ……………………………………………………………3.141 2.629 6.359

7.928 8.709 18.909

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede …………………………………………………12,4 15,7 17,0

6 Eventualforpligtelser

Finansgarantier …………………………………………………………….24.697 32.740 23.137
Tabsgarantier for realkreditudlån …………………………………………….31.681 28.733 29.626
Tinglysnings- og konverteringsgarantier…………………………………………..28.270 24.668 16.392
Øvrige garantier ………………………………………………………………922 756 389

85.570 86.897 69.544

Fanø Sparekasse anvender Skandinavisk Datacenter A/S som datacentral, og vil skulle betale t.kr.
8.339 ved udtræden. Der er herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende.

Noter til halvårsrapporten

(i 1.000 kr.)

Fanø Sparekasse
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Noter til halvårsrapporten

(i 1.000 kr.)

Note 2019 2018 2018

30. juni 30. juni 31. december

7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amorti-
seret kostpris indregnet i resultatopgørelsen

Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..-2.151 -4.200 -7.294
Tab uden forudgående nedskrivning ………………………………………………………………….14 11 28
Indgået på tidligere afskrevne fordringer ……………………………………………………………………………………………..-1 -275 -275
Beregnet rente af nedskrivninger ……………………………………………………………………………………………..-615 0 -1.614
Indregnet i resultatopgørelsen ……………………………………………………………………………………………-2.753 -4.464 -9.155

8 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris ……………………………………………….163.795 156.708 144.870

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris

Individuelle nedskrivninger:

Primo …………………………………………………………………………………………………………………………..0 0 36.552
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ……………… 0 0 -36.552
Nedskrivninger ultimo …………………………………………… 0 0 0

Gruppevise nedskrivninger:

Primo …………………………………………………………………………………………………………………………..0 0 350
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ……………… 0 0 -350
Nedskrivninger ultimo …………………………………………… 0 0 0

Stadie 1

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ………………  - 285 285
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………11 0 0
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..240 41 -274
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0 31 0
Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………251 357 11

Stadie 2

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ………………  - 1.547 1.547
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………542 0 0
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..-294 -915 -1.005
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0 85 0
Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………248 717 542

Fanø Sparekasse
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Noter til halvårsrapporten

(i 1.000 kr.)

Stadie 3

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ………………  - 36.552 36.552
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………22.997 0 0
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..-2.142 -3.326 -5.950
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..-722 -430 -7.605
Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………20.133 32.796 22.997

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris ……………………………………………….143.163 122.838 121.269

8 Hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kredittilsagn

Ændret regnskabspraksis for hensættelser, primo …………………  - 26 26
Hensættelser primo ………………………………………………………………………………………11 0 0
Nye hensættelser, netto ………………………………………………………………………………………..45 0 -15
Tidligere hensat, nu endeligt tabt ………………………………………………………………….0 0 0
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0 -26 0
Hensættelser ultimo ……………………………………………………………………………………………56 0 11

Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og 

andre poster med kreditrisiko

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo ………………  - 90 90
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………40 0 0
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..0 0 -50
Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt ………………………………………………………………….0 0 0
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0 -90 0
Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………40 0 40

Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i alt, ultimo ……………………………………………………………..20.728 33.870 23.601

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018 2017 2016 2015

9 30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Resultatopgørelsen

Netto rente- og gebyrindtægter …………………………………….8.505 7.872 14.143 7.935 9.255 10.185

Kursreguleringer …………………………………………………….2.134 -632 -2.706 1.406 -695 1.018

Udgifter til personale og administration ……………………….7.928 8.709 18.909 9.331 8.203 8.922

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. …………………………-2.753 -4.464 -9.155 4.392 -914 3.067

Periodens resultat ……………………………………………….5.260 2.863 1.331 -3.538 865 -997

Balancen 2019 2018 2018 2017 2016 2015

30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris ………………………………………………..143.163 122.838 121.269 127.492 124.729 157.562

Indlån …………………………………………………………………………399.809 389.280 405.826 366.352 360.075 354.459

Egenkapital i alt …………………………………………….85.508 82.982 81.961 92.728 98.894 100.124

Aktiver i alt ……………………………………………………………..524.880 514.915 530.913 498.417 502.691 483.820

Garantier ……………………………………………………………..85.570 86.897 69.544 70.016 57.354 60.820

Noter hovedtal (1.000 kr.)

Fanø Sparekasse
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Note 2019 2018 2018 2017 2016 2015

9 30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Kapitalprocent …………………………………….% 27,9 28,7 30,4 25,4 30,3 28,1
Kernekapitalprocent ………………………………………..% 27,9 28,7 30,4 25,4 30,3 28,1
Egenkapitalforrentning før skat …………………………….% 6,3 3,5 1,7 -4,8 1,1 -1,3
Egenkapitalforrentning efter skat ……………………% 6,3 3,5 1,7 -3,7 0,9 -1,0
Indtjening pr. omkostningskrone ………………………kr. 1,98 1,65 1,1 0,70 1,15 0,90
Renterisiko ………………………………………………….% 3,5 4,4 4,5 1,5 3,1 3,6
Valutaposition …………………………………………….% 1,6 1,2 0,7 20,5 18,1 17,4
Udlån + nedskrivninger i.f.t. indlån ………………………………% 37,7 36,9 32,7 39,9 38,4 50,7
Overdækning i forhold til FIL §152 ……………………..%  - 417,0  - 521,3 486,1 438,5
Likviditet opgjort efter LCR ……………………..% 970,1 1991,5 1690,1 1056,4 - -
Summen af store engagementer …………………………..% 57,7 0,0 18,7 0,0 20,1 21,1
Akkumuleret nedskrivningsprocent ………………………..% 8,3 13,9 11,0 13,8 13,4 12,6
Periodens nedskrivningsprocent …………………………….% -1,1 -1,7 -4,3 1,9 -0,4 1,2
Periodens udlånsvækst ……………………………………% 18,1 3,8 1,8 4,0 -9,5 -1,0
Udlån i forhold til egenkapital ……………………….. 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,6
Afkastningsgrad ………………………………………….% 1,0 0,6 0,3 -0,7 0,2 -0,2

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter.

Solvensprocent = Basiskapital efter fradrag * 100 / vægtede aktiver

Kernekapitalprocent = Kernekapital efter fradrag *100 / risikovægtede poster i alt

Egenkapitalforrentning før skat = Periodens resultat før skat * 100 / gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalforrentning efter skat = Periodens resultat efter skat * 100 / gennemsnitlig egenkapital

Indtjening pr. omkostningskrone = Nettorente og gebyrindtægter + kursreguleringer 
+ andre ord. indt. * 100 /udgifter til pers. og adm.
+ afskrivninger + andre ord. udg. + tab på debitorer

Udlån i forhold til indlån = Udlån + nedskrivninger * 100 / indlån

Periodens tab og nedskrivningsprocent = Periodens tab og nedskrivninger på udlån * 100 / udlån
+ garantier + hensættelser

Udlånsvækst = Udlån ultimo - udlån primo * 100 / udlån primo

Udlån i forhold til egenkapital = Udlån ultimo / egenkapital ultimo

Afkastningsgrad = Periodens resultat *100 / Aktiver i alt

Noter nøgletal
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Direktion

Henning Balle
Direktør

Bestyrelse

Jeppe Valbjørn Henrik Christiansen Gedske Vind
Formand Næstformand

Sven Sørensen Dennis Thiesen Ulla Kjeldsen

Kirsten Nielsen

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, 
finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar - 
30. juni 2019.

Fanø, den 22. august  2019

Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review.

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.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 
30. juni 2019 for Fanø Sparekasse.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt gældende 
bekendtgørelser og vejledninger for pengeinstitutters regnskabsaflæggelse.
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