
 

 

Pressemeddelelse vedrørende Frørup Andelskasses halvårsrapport 2016 
 
 
Bundsolidt pengeinstitut med styr på kapital og likviditet – men kursreguleringer påvirker resultatet 
 
Frørup Andelskasse har 

 stigende netto rente- og gebyrindtægter 

 stigende udlån 

 en solvensprocent på 29,1 % og en solvensoverdækning på hele 20,1 procentpoint i forhold til 
andelskassens solvensbehov, som er beregnet til 9,0 % 

 en overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 478,6 % (lovens minimumskrav 10 %) 
 
Disse nøgletal gør andelskassen til et af landets bedst konsoliderede pengeinstitutter, hvilket undersøgelser i 
landsdækkende aviser ligeledes har bevidnet. 
 
Dertil kommer, at andelskassen har sorte tal på bundlinjen for årets første 6 måneder på trods af, at vi er 
ramt af et stort fald i kursreguleringer i forhold til året før. 
 
Drift 
Netto rente- og gebyrindtægter udgør 14,1 mio. kr. mod 13,3 mio. kr. sidste år og 12,8 mio. kr. ved halvåret 
2014. Dette skal holdes op imod, at andelskassens renteindtægter på fondsbeholdningen i 1. halvår 2016 
kun udgør 1,3 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. året før, på trods af, at obligationsbeholdningen stiger til 456 mio. kr. 
mod 306 mio. kr. året før. 
  
Fondsbeholdningen har udover en lavere renteindtjening også givet en samlet kursregulering på -1,0 mio. 
kr., hvilket er et stort fald i forhold til året før, hvor kursreguleringer udgjorde 5,7 mio. kr. 
  
De samlede udgifter til personale og administration udgør 10,8 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. sidste år. 
Stigningen skyldes dels at vi er 1 medarbejder mere og dels almindelige omkostningsstigninger. 
 
Andelskassen har afhændet ejendom i midlertidig besiddelse med et samlet tab på tkr. 300 i forhold til 
bogført værdi. 
 
Nedskrivningerne udgør 1,0 mio. kr. mod -2,0 mio. kr. (indtægt) sidste år. 
  
Halvårets resultat bliver herefter et overskud på 0,7 mio. kr. før skat mod 10,5 mio. kr. året før.  
 
Frørup Andelskasses ledelse betegner resultatet som acceptabelt. 
 
Balance 
Balancen udgør 997,4 mio. kr. pr. 30.6.2016 
 
Udlån er steget til 298,7 mio. kr. mod 264,6 mio. kr. – en stigning på 12,9 %. 
 
De samlede indlån (inkl. puljer) er steget med 100,8 mio. kr. til 784,7 mio. kr. i forhold til sidste år. 
 
Andelskassen har ved udgangen af 1. halvår 2016 en egenkapital på 198,0 mio. kr. Af den samlede 
egenkapital udgør andelskapitalen 1,1 mio. kr. fordelt på 3.051 andelshavere. 
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Hovedtal for Frørup Andelskasse’s halvårsresultat: 
 

 2016 
30.6 

2015 
30.6 

2014 
30.6 

2013 
30.6 

2012 
30.6. 

2011 
30.6. 

2010 
30.6 

Netto rente- og 
gebyrindtægter 

14.062 13.317 12.816 13.842 15.021 13.837 14.929 

Kursreguleringer -1.036 5.698 6.632 2.046 3.215 -2.475 6.227 

Udgifter personale og 
administration 

-10.826 -10.066 -8.865 -8.723 -9.176 -8.593 -7.795 

Afskrivninger -381 -89 -115 -115 -145 -235 -225 

Nedskrivninger på udlån m.v. -1.022 2.021 995 -5.551 -4.234 402 -1.920 

Andre driftsudgifter -80 -647 -619 -691 -422 -2.091 -896 

Resultat af kapitalandele i 
associerede og tilknyttede 
virksomheder 

0 0 0 9.098 0 0 0 

Resultat før skat 717 10.526 10.844 9.906 4.259 845 10.320 

Skat -157 -2.849 -2.656 -2.477 -1.065 -211 2.580 

Periodens resultat 560 7.677 8.188 7.429 3.194 634 7.740 

 
Balance pr. 30.6.2016 
 

 2016 
30.6 

2015 
30.6 

2014 
30.6 

2013 
30.6 

2012 
30.6. 

2011 
30.6. 

2010 
30.6 

Egenkapital 198.049 199.856 195.154 183.199 168.694 167.737 164.501 

Balance 997.407 924.091 838.157 786.374 729.975 725.989 687.783 

Indlån 784.667 683.912 631.754 594.254 545.493 542.051 507.556 

Udlån 298.725 264.554 264.532 274.639 296.583 313.452 310.910 

Garantier 124.837 116.384 61.468 64.766 59.126 48.368 107.589 

Antal ansatte (fuldtids) 15,7 14,8 13,6 14,4 13,4 13,7 13,7 

 
 
Forventet årsresultat 2016 
Andelskassen forventer, at resultatet før skat for hele 2016 vil være højere end pr. 30. juni 2016, dog med 
forbehold for kursreguleringer på værdipapirer og nedskrivninger på udlån, som begge kan påvirkes af 
udviklingen på fondsmarkederne og i den generelle samfundsøkonomi. 
 
 
Med venlig hilsen 
Frørup Andelskasse 
 
Jesper Hansen 
Direktør 


