
PRESSEMEDDELELSE 

 

Flot halvårsresultat fra Sønderhå-Hørsted Sparekasse 

Fortsat fokus på personlig rådgivning har medført stigende aktivitet og et yderst 
tilfredsstillende resultat for årets 6 første måneder.  

 
Et samlet forøget forretningsgrundlag - stigning i indlån på 5,7% samt en udlånsfremgang på 
8,7% siden sidste sommer er medvirkende årsager til, at Sønderhå-Hørsted Sparekasses resultat 
for første halvår 2016 er på et meget tilfredsstillende niveau. Resultat efter skat udgør 2.626 tkr. 
mod 3.362 tkr. for første halvår 2015. 
 
Nettorente- og provisionsindtægter er steget samtidig med, at nedskrivninger og omkostninger er 
på et acceptabelt niveau. Kursreguleringer på Sparekassens fondsbeholdning har derimod bidraget 
negativt til det samlede halvårsresultat.  
 
”Vi fornemmer en stigende aktivitet blandt vore eksisterende kunder samtidig med, at vi har rigtig 
travlt med nye kundeemner. I en tid hvor digital selvbetjening, telefonkøer og upersonlige call 
centre vinder indpas, oplever vi igen og igen, at tid til at lytte, personlig kontakt og rådgivning i 
øjenhøjde tiltaler både eksisterende og nye kunder” forklarer direktør Lis Immersen. 
 
Hos Sønderhå-Hørsted Sparekasse har personlig rådgivning altid været et nøgleord, og 
sparekassen sætter en stor ære i at formidle økonomi på en forståelig og enkel måde. 
 
På boligområdet er der i første halvår foretaget mange låneomlægninger i kreditforeninger. 
Sparekassen oplever effekten af et historisk lavt renteniveau for fast rente, hvilket kunderne har 
taget godt imod. På investeringsområdet har der i første halvår også været øget aktivitet. Den lave 
rente på indlånskonti har medført stor investeringslyst blandt sparekassens kunder.  
 
”Vi er altid meget opmærksomme på at klæde kunden på til at vælge den rigtige risikoprofil og 
tidshorisont. Og vi oplever, at kunderne i høj grad søger og værdsætter den grundige 
investeringsrådgivning. Investering kan være svært at forholde sig til, og samtidig er det noget, 
som alle gerne vil gøre på bedste facon. Så det hjælper vi med” fortæller sparekassedirektør Lis 
Immersen. 
 
Sparekassens egenkapital er pr. 30.06.2016 opgjort til 66,5 mio kr., og sammensætningen af 
kapitalen viser, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et robust pengeinstitut, idet langt størstedelen 
af egenkapitalen er opsparet overskud gennem årene.  
 
De samlede udgifter til personale og administration er steget, men med baggrund i det stigende 
aktivitetsniveau er en omkostningsstigning på 17,5% fuldt ud acceptabelt.  
 
”Vi har i perioden haft ekstraordinære udgifter til IT-løsning, herunder digitale løsninger, som 
fremadrettet kan lette arbejdsgange til gavn for både kunder og medarbejdere. På den måde kan 
IT nemlig understøtte vort fokus på personlig rådgivning. Vi takker vores gode og loyale kunder for 
tilliden og glæder os over, at vi med et godt resultat står godt rustet til fremtiden” slutter direktør 
Lis Immersen. 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst:  
Direktør Lis Immersen, tlf. 9793 9011, mail: li@sdrhaa.dk  


