PRESSEMEDDELELSE

Resultat på 4,1 mio. kr. på halvåret.
Primær indtjening 5 % over tilsvarende periode 2018, og også over det
budgetterede.
Vi glæder os over et solidt halvår, med stor aktivitet på alle forretningsområder.
Hovedtal:
Resultat før skat 4,1mio.
Udlån 390 mio.
Indlån 741 mio.
Kapitalprocent 23,1 %.
Med risiko for at vi gentager os selv, så kan vi fortsat berette om at Sparekassen oplever stor tilgang
af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette
medfører at den samlede markedsandel er støt stigende i Sparekassens primære geografiske område.
Vi har i 1. halvår 2019 ydermere oplevet et meget højt aktivitetsniveau på sparekassens forskellige
forretningsområder – især har boligområdet været meget travlt grundet handler og konverteringer.
Det generelt lave renteniveau påvirker dog sparekassens indtjening på det store indlånsoverskud i
negativ retning. Fondsbeholdningen udviser 30/6 2019 et kurstab på tkr. 506.
Vi glæder os derfor over den fortsatte solide primære indtjening - i særdeleshed i disse tider, hvor
fondsbeholdningen samlet set ikke synes at bidrage til sparekassens samlede indtjening.
Både udlånet og indlånet udviser stigninger på hhv. 10 % og 11 % på året.
Frøslev-Mollerup Sparekasse nedskriver for halvåret 1,2 mio. kr. på udlån, hvilket afspejler de gode
konjunkturer for såvel private som erhverv.
Udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold.
Sparekassens generelle økonomiske forhold må betegnes som værende stabile, selvfølgelig skal den
generelle konjunkturudvikling tages i betragtning
I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2018 blev det oplyst at vi i 2019 forventede et ordinært
resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primær drift) i størrelsesordenen
9,0 – 10,0 mio. kr. samt et års resultat i intervallet 4-8 mio. kr.
Vi fastholder disse forventninger.
Den primære indtjening 1. halvår 2019 kan opgøres til 6 mio. kr.
½ års resultatet opgøres til 4,1 mio. kr.

De største usikkerheder til resultatet i 2. halvår relaterer sig til nedskrivninger på udlån samt
kursudviklingen på aktier og obligationer.

Vi fastholder forventningerne til 2019 – på trods af det lave renteniveau.
”Vores primære indtjening har klaret sig rigtig godt i 1. halvår 2019, hvor vi lander på ca. 6 mio.
kr. En stigning på 5 % ift. 1. halvår 2018.
Lidt konservativt vælger vi at fastholde forventningerne til den primære indtjening på et niveau
mellem 9 og 10 mio. kr. på året – men vi vil naturligvis forsøge at fastholde momentum også i 2.
halvår – og vi kan da se at travlheden ikke ser ud til at klinge af foreløbigt - så det er dejligt ”
udtaler direktør Frank Bertelsen – der fortsætter
Firmapensionsordninger:
”Vi har stor fokus på rådgivning omkring pension/investering og forsikring og som noget nyt har vi
indledt et samarbejde med PFA omkring firmapensioner/forsikringer. Vi glæder os til at tilbyde
vore erhvervsdrivende denne mulighed. Mange af vore erhvervskunder oplever at det er svært at
rekruttere medarbejdere, og at kunne tilbyde sine ansatte en god pensions/forsikrings pakke kan
være et afgørende konkurrenceparameter i fastholdelse/udvidelse af medarbejderstaben.
Tilbygning:
”På de interne linjer, så får sparekassen flere og flere kunder. Det medfører også den lykkelige
udvikling at vi løbende udvider medarbejderstaben. Dette kræver mere plads og flere mødelokaler
m.v. Vi arbejder derfor p.t. med planer om at bygge til i Vestergade. Ca. 320 m2 i alt (i 2 plan) om
mod p-pladsen. Vi håber at kunne starte byggeriet til efteråret.” udtaler direktør Frank Bertelsen –
der fortsætter
”Vi vil gerne fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der har gode forhold for såvel kunder som
ansatte. Så vi håber meget at kunne realisere planerne ” udtaler direktør Frank Bertelsen.
Landbrug:
”Uden sammenhæng med ovennævnte, så glæder vi os over at landbrugets vilkår har forbedret sig
markant de seneste måneder – og med udsigten til en god avl er der tegn på et fornuftigt 2019 for
store dele af landbruget” ”men nu skal høsten jo lige bjerges” slutter Frank Bertelsen.

Regnskabet for 1. halvår 2019 kan ses på www.fmspks.dk.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Frank Bertelsen, Frøslev-Mollerup
Sparekasse på telefon 97 74 44 00.

