
 

 

Godt halvårsresultat i Sønderhå-Hørsted Sparekasse 

Sønderhå-Hørsted Sparekasses regnskab for årets første 6 måneder udviser et yderst 

tilfredsstillende resultat på 4.369 t.kr. før skat.  

 

Et tilfredsstillende halvårsregnskab, der godt og vel lever op til budgettet. Halvårsresultatet viser et 
overskud før skat på 4.369 tkr., heraf udgør kursgevinster på Sparekassen’s fondsbeholdning 
1.115 tkr. 
 
Hvis der alene regnes på de primære bankforretninger udgør resultatet 3.374 tkr., hvor der var 
budgetteret med 3.250 tkr.    
 
Sparekassen kan notere sig et samlet forøget forretningsgrundlag - stigning i indlån på 12,3% samt 
en udlånsfremgang på 6,2% siden 30.06.2016. På trods af det stigende forretningsomfang er 
udviklingen i netto renteindtægter næsten uforandret fra 7.359 tkr. pr. halvår 2016 til 7.391 pr. 
halvår 2017. Denne næsten ”flade” udvikling er udtryk for en fortsat  meget atypisk rentesituation, 
hvor det for Sparekassen er en omkostning at placere midler.  
 
Vi fornemmer, at der er godt gang i hjulene i det omgivende samfund. Stigende aktivitet blandt 
vore eksisterende kunder samtidig med, at vi har rigtig travlt med nye kundeemner.   
 
På boligområdet har Sparekassen medvirket til langt flere handler end tidligere år, både hvad 
angår fritidshuse, parcelhuse, ejerlejligheder og nedlagte landbrug – alt i alt en rigtig positiv 
udvikling. 
 
Blandt vore erhvervskunder er der generelt stor optimisme, dog kan opgaven med at rekruttere 
arbejdskraft i visse brancher være en væksthæmmer.   
  
Sparekassen har i samarbejde med kunderne stor fokus på investeringsområdet, idet den lave 
rente på indlånskonti kan animere til at gå ind på de finansielle markeder. Vi er altid meget 
opmærksomme på, at klæde kunden på til at vælge den rigtige risikoprofil og tidshorisont. 
 
De samlede udgifter til personale og administration udgør 7.450 tkr. mod 1. halvår 2016 på 6.648 
svarende til en stigning på 12%. Stigningen kan til dels henføres til øgede IT-omkostninger, hvor 
digitale løsninger på den lange bane vil lette arbejdsgangen til gavn for både Sparekassen og 
kunden, og dels til øgede lønomkostninger på grund af Sparekassen’s aktive valg omkring god 
kundeservice og tid til kunderne koster øgede arbejdstimer.  
 
Ledelsen er ikke i tvivl om, at det er den nære og personlige kundekontakt, som både eksisterende 
kunder og nye kunder lægger rigtig stor vægt på. Vore medarbejdere er Sparekassen største aktiv 
i et marked, hvor konkurrencen skærpes. Pengeinstitutter har stort set de samme produkter på 
hylderne – forskellen er kvaliteten af de medarbejdere, der arbejder i det enkelte pengeinstitut, og 
her mener vi, at vi står rigtig godt rustet. Et veluddannet og serviceminded medarbejder-team, der 
kan tilbyde kunderne en seriøs og grundig rådgivning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte 
kundes behov, er noget vi får meget positiv feed-back på. 

 
Det er med stor tilfredshed vi igen kan konstatere, at kreditkvaliteten af Sparekassen udlån er 
yderst  solid. Nedskrivninger på udlån er i 1. halvår 2017 på 120 tkr.. Nedskrivninger på udlån i 1. 
halvår 2016 var på 127 tkr. 



 
 
Resultat efter skat udgør 3.408 tkr. mod 2.626 tkr. for første halvår 2016. 
 

Det er at største betydning, at et pengeinstitut har et solidt økonomisk fundament - og det har 
Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Sparekassens egenkapital er pr. 30.6.2017 opgjort til 75.100 t.kr., 
og sammensætningen af kapitalen viser, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et aldeles robust 
pengeinstitut. 58.258 t.kr. af egenkapitalen er opsparet overskud gennem årene, mens 
garantkapitalen udgør 16.842 t.kr.  
 
Solvensprocenten er på 19,6 %, og dermed langt højere end lovens minimumskrav på 8 %.   
 
Vi glæder os over et solidt halvårsregnskab og føler os med disse fine resultater godt rustet til 
fremtiden” slutter direktør Lis Immersen. 
 
 
 
 


