
   

   

Pressemeddelelse 
 
 

Frørup Andelskasses årsrapport 2016 – stigende udlån og balance over 1 mia. kr. 
 
Andelskassen fik i 2016 et tilfredsstillende resultat med et overskud før skat på 8,3 mio. kr. 
Den samlede balance har for første gang rundet 1 mia. kr., og udgør nu 1.031,1 mio. kr., en 
stigning på 7,6 %. 
 
Bag tallene ligger, at andelskassen har haft en tilgang af nye kunder på 2 % igennem 2016 samt 
at udlånet stiger med 7,7 %. 
 
Følgende overskrifter kan siges om 2016-regnskabet 
 

 Solvens på 28,8 % overfor et individuelt solvensbehov på 10,2 % 
 Solvensmæssig friværdi på 18,6 procentpoint. Solvensoverdækningen kan forøges 

markant ved at realisere fondsbeholdningen 
 Likviditetsoverdækning på 480 % i forhold til lovens minimumskrav er 15 % 
 Udlånet stiger til 296 mio. kr. – en stigning på 21 mio. kr. 
 Nedskrivningerne udgør -787.000 kr. 
 Tilsynsdiamantens grænseværdier overholdes uden problemer 

 
Som sagt et tilfredsstillende resultat og et stærkt udgangspunkt for den fremtidige 
bankdrift. 
 
Netto rente- og gebyrindtægterne på kr. 28,8 mio. kr. i 2016 er steget fra 25,6 mio. kr. i 2015. 
 
De samlede omkostninger til personale og administration er steget med 1,3 mio. kr. til 20,9 mio. kr. 
Dette skyldes stigende lønudgifter da vi er flere ansatte samt generelt stigende udgifter over en 
bred kam. 
 
Afskrivningerne udgør 0,2 mio. kr. og andre driftsudgifter udgør 0,1 mio. kr. 
 
Nedskrivningerne påvirker resultatet med -0,8 mio. kr. mod en indtægt i 2015 på 1,9 mio. kr. 
  
Egenkapitalen er opgjort til 208,0 mio. kr. og andelskassens solvens lander på 28,8 %. Solvensen 
skal holdes op mod det individuelle solvensbehov på 10,2 %.  Den solvensmæssige overdækning 
er således på hele 18,6 procentpoint. 
 
Frørup Andelskasse har i alt 3.113 andelshavere med en samlet andelskapital på 1,1 mio. kr. Med 
andre ord er 99,5 % af den samlede egenkapital på 208,0 mio. kr. indtjente midler gennem 
andelskassens 97-årige historie. 
  



   

   

 
Nøgletal: 
 
Tusinde kr. 2016 2015 2014 2013 2012 

Netto rente- og gebyrindtægter 28.751 25.631 24.272 24.015 28.136 

Kursreguleringer 1.836 3.574 1.882 7.078 9.157 

Udgifter til personale og administration -20.862 -19.546 -17.475 -18.434 -18.635 

Afskrivninger -162 -1.474 -230 -230 -300 

Andre driftsudgifter -79 -1.486 -1.227 -1.315 -882 

Nedskrivninger på udlån mv. -787 1.856 -51 -7.286 -3.903 

Res. af kap. andele i assoc. virksomheder -383 51 -243 11.338 0 

Resultat før skat 8.319 8.606 6.933 15.166 13.573 

Skat -1.671 -2.065 -1.665 -3.913 -3.250 

Resultat efter skat 6.648 6.541 5.268 11.253 10.323 

 
Egenkapital 207.950 201.337 192.235 187.025 175.832 

Balance 1.031.074 958.115 851.112 797.834 766.212 

Indlån 738.365 671.687 627.503 595.105 572.455 

Udlån 295.898 274.858 264.207 266.159 280.993 

Garantier 130.886 102.838 83.089 74.411 58.495 

Antal ansatte omregnet til fuldtids 15,7 14,9 13,6 12,6 13,4 

 
Kernekapitalprocent 28,8 32,4 35,1 35,7 32,0 

Solvensprocent 28,8 32,4 35,1 35,7 32,0 

Udlån i forhold til indlån 40,1 40,9 44,7 48,6 53,5 

Udlån i forhold til egenkapital 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 

Summen af store eksponeringer 43,9 44,7 45,4 34,5 34,4 

 
Den samlede årsrapport for 2016 kan ses på andelskassens hjemmeside 
www.froerupandelskasse.dk. 
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