
 
 

Godt halvårsresultat i Sønderhå-Hørsted Sparekasse 
 

 
Et tilfredsstillende halvårsregnskab, der godt og vel lever op til budgettet. 
Halvårsresultatet viser et overskud før skat på 6.297 tkr., heraf udgør kursgevinster på 
Sparekassen’s fondsbeholdning 339 tkr. 
 
Hvis der alene regnes på de primære bankforretninger udgør resultatet 4.212 tkr., hvor der 
var budgetteret med 3.200 tkr.    
 
Sparekassen kan notere sig et samlet forøget forretningsgrundlag - stigning i indlån på 6 
%  samt en udlånsfremgang på 5 % siden 30.06.2017. 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 optimisme, dog kan opgaven med at 
rekruttere arbejdskraft i visse brancher give udfordringer.  
  
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. I tider med lav indlånsrente er det et vigtigt fokusområde,  at kunderne får 
tilbud om bedre placering bla. i Sparinvest og Puljepension.  
 
Sparekassens egenkapital er pr. 30.06.2018 opgjort til 81.354 tkr. og sammensætningen af 
kapitalen viser, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et robust pengeinstitut. 62.906 tkr. af 
egenkapitalen er opsparet overskud gennem årene, mens garantkapitalen udgør 18.448 
tkr.  
 



 
Solvensprocent er på 20,5% og langt højere end lovens minimumskrav på 8%.    
 
Sparekassen har nu rundet en milepæl i historien, idet balancen har rundet 500 mio. og er 
pr. halvårsafslutning på 516 mio.  
 
Sparekassen er sikker på at nærvær, tid til kunden, hurtig ekspeditionstid og lokal 
forankring er stærkt medvirkende til at nuværende og nye kunder får en god betjening i 
Sønderhå-Hørsted Sparekasse. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Nettorente- og provisionsindtægter udgør 12.211 tkr. mod første halvår 2017 på 10.959 tkr.  
 
Fonds- og valutabeholdningen har bidraget med en kursgevinst på 339 tkr. mod en samlet 
kursgevinst på 1.115 tkr. i første halvår 2017.  
 
De samlede udgifter til personale og administration udgør 7.872 tkr. mod 1. halvår 2017 på 
7.449 svarende til en stigning på 5,68 %. 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.  
 
Det er med stor tilfredshed vi igen kan konstatere, at kreditkvaliteten af sparekassen udlån 
er yderst solid. Nedskrivninger på udlån er i 1. halvår 2018 positiv med  1.746 tkr.. 
Nedskrivninger på udlån i 1. halvår 2017 var på -120 tkr.  
 
Periodens resultat før skat udgør 6.297 tkr. mod 4.369 tkr. i samme periode året før. 
 
Resultat efter skat udgør 4.912 tkr. mod 3.408 tkr. for første halvår 2017. 
 
Balancen 
 
Balancen udgør pr. 30.6.2018 515.661 tkr., en stigning på 34.217 tkr. svarende til 7 % i 
forhold til 30.6.2017. 
 



Udlån er steget med 14.853 tkr. til 301.587 tkr. svarende til en stigning på 5%. Indlån er 
forøget med 23.800  tkr. til 419.999, hvilket svarer til en stigning på 6%.  – begge i forhold til 
30.06.2017. 
 
Sparekassens solvens er beregnet til 20,5% - hvor lovens mindstekrav er 8 % - mod 19,6% 
pr. 30.06.2017. 
 
Sparekassen skal udover sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. 
Specifikationer til beregningen af solvensbehovet offentliggøres på sparekassens 
hjemmeside: www.sdrhaa.dk 
 
 
 
For yderligere oplysninger henvendelse til direktør Per Nørgaard Nielsen på tlf. nr. 
96177067 eller mail pnn@sdrhaa.dk 
 
 
 

http://www.sdrhaa.dk/

