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Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af Fælleskassens aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af Fælleskassens aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 1. januar - 30. juni 2018.

Frederiksberg, den 28. august 2018

Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Fælleskassen står 
overfor.

Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 
30. juni 2018 for Andelskassen Fælleskassen.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse 
om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
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Fælleskassens solvens er opgjort til 19,6 % og solvensbehovet er 10,2 %. Fælleskassen har en overdækning på 
9,4%, hvilket er tilfredsstillende.

Fælleskassens overskudslikviditet forrentes fortsat til nul eller negativ, dette har bevirket, at vi pr. medio juli 
indførte negativ forrentning for vores erhvervskunder for det beløb de har indestående som ligger over 750 t.kr. 

Solvensbehovet er udregnet efter "8+ modellen, og beregnet til 10,24 %.

Likviditet.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.

Andelskassen Fælleskassens (herefter Fælleskassen) resultat for perioden andrager før skat 1.387 t.kr. mod 2.370 
t.kr. i 1. halvår 2017.

Resultatet er som budgetteret for halvåret og må ses i sammenhæng med de konjunkturer, der er fremherskende 
lige nu. Der er kamp på renten i sektoren, specielt i Københavnsområdet, hvor Fælleskassen er placeret. På trods 
af en stigning på 1,0 % i udlån i forhold til halvåret 2017, er de samlede renteindtægter faldet marginalt. Til 
gengæld gør aktiviteterne i Fælleskassen, at diverse gebyr- og  provisionsindtægter er stigende. Netto er de 
samlede rente- og gebyrindtægter steget med 685 t.kr. i forhold til halvåret 2017.

Vi kan konstatere, at der fortsat er bedring i den del af udlånsmassen, der er nedskrevet på. En del kunder har fået 
forbedret økonomien og Fælleskassen har dermed netto været i stand til at tilbageføre nedskrivninger i 
størrelsesorden 253 t.kr.

Fælleskassens kursreguleringer pr. 1. halvår er på -530 t.kr. mod 67 t.kr. i forhold til halvåret 2017.

Balancen udgør nu 621.074 t.kr. Stigningen er overvejende sket på indlånssiden og det skaber en meget stor 
likviditetsoverdækning. Likviditetsoverdækningen bidrager netto negativt, primært som følge af den negative 
rente, der er indført i snart alle danske pengeinstitutter. Fælleskassen spreder likviditeten som følge af den 
negative forrentning, blandt andet ved køb af flere obligationer.

Fælleskassen anser 1. halvårs resultat som rimeligt tilfredsstillende og opretholder forventningerne til 
årsresultatet 2018.

Solvensbehov.

Fælleskassen har over de seneste 5 år haft en stadig stigende overdækning i likviditet. 
Overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet (LCR) andrager nu 356 %, hvilket vi anser for værende meget 
tilfredsstillende. LCR målet er 100%. 

Knap 80 % af kundernes indlån er sikret af indskydergarantien. Samtidig har Fælleskassen ikke gjort brug af 
Bankpakke II eller anvendt mulighederne for statsgaranterede obligationsudstedelser.

Vi betragter kundernes indlånsindskud som værende forholdsvis stabile.

Fælleskassen har en vedtagen politik om, at det samlede udlån ikke må overskride det samlede indlån. 
Egenkapitalen står ikke i bygninger og andre svært omsættelige aktiver - men derimod i kontant indskud og 
likvide obligationer.
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De risikovægtede poster er opgjort til 365,1 mio. kroner, mens kapitalgrundlaget kan opgøres til 71,7 mio. 
kroner, svarende til en faktisk solvensprocent pr. 30. juni 2018 på 19,6 %. Det individuelle solvensbehov er 
opgjort til 10,24 %, der blandt andet er fastsat ud fra ledelsens forventninger til fremtiden.

Fælleskassen skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter vores risikoprofil. Ledelsen 
har valgt at opgøre kreditrisiko efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden.

Fælleskassen anvender som tidligere nævnt "8 plus" modellen.

Ledelsen vurderer, at Fælleskassen har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at sikre den fortsatte drift i mindst 
12 måneder fra balancedagen.

Herudover eksisterer bekræftede og ubekræftede lines fra samarbejdende institutter.

Kapitalgrundlag, solvens, risikostyring og forretningsmodel.

Ledelsesberetning

Likviditet, fortsat.

Markedsrisikoen opgøres som tidligere efter standardmetoden. Det er forsat ledelsens vurdering, at der ikke på 
nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelsen af solvensen. 
Fælleskassen arbejder fortsat med at indføre gradvist mere avancerede modeller i Fælleskassens risikostyring. 
Muligheden for at anvende mere avancerede metoder efter de kommende kapitaldækningsregler vil løbende blive 
vurderet.

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelse og direktion sikre, at Fælleskassen har en tilstrækkelig 
basiskapital, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle 
væsentlige risici. Fælleskassens metode til beregning af den tilstrækkelige basiskapital tager udgangspunkt i 
Lokale Pengeinstitutters model. De væsentligste risici vedrører Fælleskassens kreditrisici på udlånsporteføljen. 
Der arbejdes løbende med at forbedre og udvikle Fælleskassens metode for opgørelse af risici.

1. halvår 2018 udgjorde Fælleskassens egenkapital 73,2 mio. kroner, et fald på 3,8 mio. kroner i forhold til 31. 
december 2017, som kan henføres til overførsel af overskud 1,1 mio. kroner samt de nye IFRS9-
nedskrivningsregler, der har påvirket egenkapitalen 1. januar 2018 negativt med netto 4,9 mio. kroner.

Der henvises til Fælleskassens hjemmeside (www.faelleskassen.dk) for en beskrivelse og uddybning af 
solvensbehovet og opgørelsesmetoderne ultimo juni 2017.

Andelskassen Fælleskassen
6



Fælleskassen har forholdt sig således til de fem grænseværdier:

Stabil funding (udlån i forhold til 
indlån)

Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer 
med en restløbetid under 1 år (højst) < 1,00

Finanstilsynets tilsynsdiamant fastlægger en række særlige risikoområder med en række grænseværdier for 
pengeinstitutvirksomhed, som pengeinstitutter skal forholde sig til.

Pejlemærke Grænseværdi Andelskassens værdi

Ledelsesberetning

Tilsynsdiamanten

0,49

Summen af 20 største eksponeringer < (højst) 175 % af basiskapital    88 %

Udlånsvækst < (højst) 20 %    1 %

Fælleskassen overholder alle fem pejlemærker.

Likviditetspejlemærke > (mindst) 100 %   490 %

Ejendomseksponering < (højst) 25 %     7 %

Andelskassen Fælleskassen
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Note 2018 2017 2017
30. juni 30. juni 31. december

4 Renteindtægter ……………………………………………………………….8.935 9.161 17.705

5 Renteudgifter …………………………………………………………………333 372 480

Netto renteindtægter ……………………………………………. 8.602 8.789 17.225

Udbytte af aktier m.v. …………………………………………………….. 51 0 0

Gebyr og provisionsindtægter ………………………………………………4.828 4.072 8.602

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter …………………………………………….440 505 1.060

Netto rente- og gebyrindtægter …………………………………………13.041 12.356 24.767

6 Kursreguleringer ……………………………………………………………………………-530 67 -1.592

Andre driftsindtægter ……………………………………………………….11 11 11
7 Udgifter til personale og administration ……………………………………11.319 10.654 22.339

Af- og nedskrivning på materielle aktiver …………………………………………………………………69 84 179

Nedskrivninger på udlån m.v. ………………………………………………………-253 -674 -1.735

Resultat før skat …………………………………………………. 1.387 2.370 2.403

Skat …………………………………………………………………………..305 520 729

Periodens resultat ………………………………………………….. 1.082 1.850 1.674

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat …………………………………………………………………………..1.082 1.850 1.674

Totalindkomst for perioden …………………………………………………..1.082 1.850 1.674

Forslag til resultatdisponering

Overført til egenkapital …………………………………………………………………………..1.082 1.850 1.674

1.082 1.850 1.674

Resultat- og totalindkomstopgørelse
(i 1.000 kr.)
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Note 2018 2017 2017
Aktiver 30. juni 30. juni 31. december

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

hos centralbanker ……………………………………………………….70.397 48.675 70.467

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker …………………75.494 72.393 54.357

8 Udlån og andre tilgodehavender til 

amortiseret kostpris ……………………………………………………………..276.092 273.249 278.668

Obligationer til dagsværdi ……………………………………………..166.705 165.723 166.119

Aktier m.v. …………………………………………………………. 9.203 8.780 7.948

Aktiver tilknyttet puljeordninger …………………………………………………..10.315 608 8.268

Immaterielle aktiver ……………………………………………….. 225

Domicilejendomme ……………………………………………….. 488

Øvrige materielle aktiver ……………………………………………….. 258 333 327

Aktuelle skatteaktiver ………………………………………………………..1.038 245 1.120

Udskudte skatteaktiver ………………………………………………….. 8 0 8

Midlertidigt overtagne aktiver …………………………………………. 0 0 0

Andre aktiver ………………………………………………………….. 10.249 10.164 10.550

Periodeafgrænsningsposter …………………………………………… 602 942 546

Aktiver i alt …………………………………………………………………..621.074 581.112 598.378

Balance
(i 1.000 kr.)
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Note 2018 2017 2017
Passiver 30. juni 30. juni 31. december

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ……………………………………1.286 6.496 2.478

Indlån og anden gæld …………………………………………………..533.643 494.065 507.854

Indlån i puljeordninger ………………………………………………………………..10.315 608 8.268

Andre passiver …………………………………………………………. 2.623 2.776 2.791

Periodeafgrænsningsposter………………………………………… 0

Gæld i alt …………………………………………………………. 547.867 503.945 521.391

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til  udskudt skat …………………………………………….. 0 4 0

Hensatte forpligtelser i alt …………………………………………… 0 4 0

Egenkapital

Andelskapital ………………………………………………………….………..26.515 26.515 26.515

Overført overskud eller underskud fra tidligere år ……………… 45.610 48.798 48.798

Overført af periodens resultat …………………………………………. 1.082 1.850 1.674

Egenkapital i alt ………………………………………………………………73.207 77.163 76.987

Passiver i alt ………………………………………………………………………….621.074 581.112 598.378

Ikke balanceførte poster

9 Garantier …………………………………………………………. 71.315 51.755 67.041

Balance
(i 1.000 kr.)
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Andels- Overført I alt
kapital resultat

Egenkapital 31.12.2016…………………………………………….26.515 48.798 75.313

Periodens resultat ………………………….………………………..0 1.674 1.674

Totalindkomst for regnskabsåret ………………………………………..0 1.674 1.674

Egenkapital 31.12.2017………………………………. 26.515 50.472 76.987

Primo regulering af IFRS 9 implementering ………………………………………………………….0 -5.903 -5.903
Tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger, som
følge af implementering af IFRS 9……………………. 0 1.041 1.041
Indbetalt i år …………………………….……………………………….0 0 0
Periodens resultat ………………………….………………………..0 1.082 1.082

Totalindkomst for perioden .………………………………………..0 -3.780 -3.780

Egenkapital 30.06.2018………………………………. 26.515 46.692 73.207

Egenkapitalopgørelse
(1.000 kr.)

Andelskassen Fælleskassen
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2018 2017 2017

30. juni 30. juni 31. december

Solvensprocent 19,6 23,1 22,1
Kernekapitalprocent 19,6 23,1 22,1
Individuel solvensprocent 0,0 10,9 10,2

Kapitalsammensætning
Egenkapital ……………………...…………………………………………….73.207 77.163 76.987
Fradrag:
Skatteaktiver ………………………………………………………….8 0 8
Andre fradrag …………………………………………………… 0 2.023 164

Egentlig kernekapital CET 1 ……………………………………………..73.199 75.140 76.815

Fradrag …………………………………………………… 0 0 0

Kapitalgrundlag (basiskapital) ……………………………………………..73.199 75.140 76.815

Kapitalkrav 8%

Risikovægtede poster:
Kreditrisiko ……………………...…………………………………………….261.087 231.304 251.778
Markedsrisiko ………………………………………………………….59.375 46.478 50.386
Operationel risiko ……………………………………………………44.642 47.147 44.641

I alt ……………………………...……………………………………………..365.104 324.929 346.805

Kapitalforhold og solvens
(1.000 kr.)

Andelskassen tillægger ikke halvårets resultat til egenkapital ved beregning af solvensprocent 
og basiskapital.
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Note

1

2

Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste 1.000 kr.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i 
årsregnskabet for 2016. Vi henviser til årsrapporten for 2016 for nærmere beskrivelse af den anvendte 
regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med 
regnskabsbekendtgørelsens definitioner.

Væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn

Noter anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmælgerselskaber m.fl. 
(regnskabsbekendtgørelsen).

IFRS 9

Med IFRS 9 erstattes den gældende nedskrivningsmodel, der er baseret på indtrufne tab (”incurred loss”-
model), af en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab (”expected loss”-model). Den nye 
forventningsbaserede nedskrivningsmodel indebærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første 
indregning nedskrives med et beløb svarende til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker der 
efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning nedskrives 
aktivet med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i aktivets forventede restløbetid (stadie 2). 
Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3), nedskrives aktivet uændret med et beløb svarende til det 
forventede kredittab i aktivets restløbetid. Renteindtægter på aktivet indregnes i resultatopgørelsen efter 
den effektive rentes metode i forhold til det nedskrevne beløb.

Efter IFRS 9 foretages klassifikation og måling af finansielle aktiver på baggrund af forretningsmodellen 
for de finansielle aktiver og de kontraktmæssige betalingsstrømme, som knytter sig til de finansielle 
aktiver.

Pr. 1. januar 2018 implementerede andelskassen IFRS 9. Disse regler har alene haft betydning
for indregning og måling af nedskrivningerne af finansielle aktiver, der måles til amortiseret
kostpris (udlån og garantier).

Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligeste skøn, som ledelsen 
foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige 
skønmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2017, er de samme som ved 
udarbejdelsen af årsrapporten for 2016, hvortil der henvises.

Nedskrivninger

Klassifikation og måling

Nedskrivningerne på kunder/faciliteter i stadie 1 og 2, bortset fra den svage del af stadie 2, foretages på 
baggrund af en porteføljemæssig modelberegning, mens nedskrivningerne for svage stadie 2-kunder/ 
faciliteter og stadie 3-kunder/faciliteter foretages ved en manuel, individuel vurdering.

Andelskassen Fælleskassen
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31.12.2017 01.01.2018
Før IRFS 9 Efter IFRS 9

278.668 -4.862 273.806

76.987 -4.862 72.125

Virkningen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget ved ikrafttrædelse i 2018 svarer derfor til forøgelsen
af korrektivkontoen opgjort den 1. januar 2018.

Egenkapital

For at imødegå en utilsigtet effekt på kapitalgrundlaget og dermed pengeinstitutternes muligheder
for at understøtte kreditgivningen, har Europa-Kommissionen som et element i den reformpakke,
som Kommissionen præsenterede den 23. oktober 2016 (risikoreduktionspakken, også benævnt
CRR II/CRD V/BRRD II), foreslået en 5-årig overgangsordning. Konsekvensen heraf er, at en negativ
effekt af IFRS 9-nedskrivningsreglerne først får fuld virkning på kapitalgrundlaget efter 5 år.

Det er frivilligt for pengeinstitutterne at anvende overgangsordningen. Andelskassen har besluttet ikke
at anvende overgangsordningen.

Udlån til amortiseret kost pris

Passiver

Den porteføljemæssige modelberegning foretages på baggrund af en PD-model (”Probability af Default”), 
der udvikles og vedligeholdes af andelskassens datacentral, suppleret med en fremadskuende, 
makroøkonomisk modul, der udvikles og vedligeholdes af Lokale Pengeinstitutter. Det fremadskuende, 
makroøkonomiske modul genererer en række justeringsfaktorer, som multipliceres med datecentralens ”rå” 
PD-værdier, som derved justeres i forhold til udgangspunktet.

Noter anvendt regnskabspraksis

Balance (1.000 kr.)
Effekt

Andelskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS9 ikke implementeret den 
ændrede nedskrivningsmodel med tilbagevirkende kraft. Den akkumulerede effekt af ændringen er således 
indregnet i egenkapitalen 1. januar 2018, og der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2017.

Aktiver

Regnskabsmæssig effekt af IFRS:

Andelskassen Fælleskassen
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2018 2017 2017 2016 2015 2014
30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Resultatopgørelsen

Netto rente- og gebyrindtægter …………………………………….13.041 12.356 24.767 12.159 13.088 12.605

Kursreguleringer …………………………………………………….-530 67 -1.592 234 -462 1.790

Udgifter til personale og administration ……………………….11.319 10.654 22.339 10.623 9.821 9.821

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. …………………………-253 -674 -1.735 -1.201 -2.240 1.241

Periodens resultat ……………………………………………….1.082 1.850 1.674 2.280 3.553 2.159

Balancen 2018 2017 2017 2016 2015 2014

30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris ………………………………………………..276.092 273.249 278.668 247.251 266.318 251.756

Indlån …………………………………………………………………………543.958 494.673 516.122 441.449 422.452 390.454

Egenkapital i alt …………………………………………….73.207 77.163 76.987 73.655 70.322 66.144

Aktiver i alt ……………………………………………………………..621.074 581.112 598.378 527.988 521.492 473.790

Garantier ……………………………………………………………..71.315 51.755 67.041 39.542 60.324 38.355

Hoved- og nøgletal (1.000 kr.)

Andelskassen Fælleskassen
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2018 2017 2017 2016 2015 2014

30. juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 30. juni

Kapitalprocent …………………………………….% 19,6 23,1 22,1 24,6 23,8 22,0
Kernekapitalprocent ………………………………………..% 19,6 23,1 22,1 24,6 23,8 22,0
Egenkapitalforrentning før skat …………………………….% 1,9 3,1 3,2 4,0 6,8 4,4
Egenkapitalforrentning efter skat ……………………% 1,5 2,4 2,2 3,1 5,2 3,3
Indtjening pr. omkostningskrone ………………………kr. 1,12 1,24 1,12 1,31 1,58 1,25
Renterisiko ………………………………………………….% 6,3 0,9 4,5 3,5 2,5 0,7
Valutaposition …………………………………………….% 1,0 0,4 1,0 0,2 0,5 0,0
Udlån + nedskrivninger i.f.t. indlån ………………………………% 54,4 58,9 57,0 61,4 68,9 71,1
Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet ……………………..% 355,6 363,4 351,0 373,0 319,0 303,9
Summen af store engagementer …………………………..% 39,6 47,9 53,9 46,7 67,5 76,9
Akkumuleret nedskrivningsprocent ………………………..% 5,4 5,3 4,2 7,7 7,1 8,1
Periodens nedskrivningsprocent …………………………….% -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,6 0,4
Periodens udlånsvækst ……………………………………% 0,8 2,4 4,5 0,8 6,7 -1,3
Udlån i forhold til egenkapital ……………………….. 3,8 3,5 3,6 3,4 3,8 3,8
Afkastningsgrad ………………………………………….% 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter.

Solvensprocent = Basiskapital efter fradrag * 100 / vægtede aktiver

Kernekapitalprocent = Kernekapital efter fradrag *100 / risikovægtede poster i alt

Egenkapitalforrentning før skat = Periodens resultat før skat * 100 / gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalforrentning efter skat = Periodens resultat efter skat * 100 / gennemsnitlig egenkapital

Indtjening pr. omkostningskrone = Nettorente og gebyrindtægter + kursreguleringer 
+ andre ord. indt. * 100 /udgifter til pers. og adm.
+ afskrivninger + andre ord. udg. + tab på debitorer

Udlån i forhold til indlån = Udlån + nedskrivninger * 100 / indlån

Periodens tab og nedskrivningsprocent = Periodens tab og nedskrivninger på udlån * 100 / udlån
+ garantier + hensættelser

Udlånsvækst = Udlån ultimo - udlån primo * 100 / udlån primo

Udlån i forhold til egenkapital = Udlån ultimo / egenkapital ultimo

Afkastningsgrad = Periodens resultat *100 / Aktiver i alt

Noter nøgletal
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Note 2018 2017 2017
30. juni 30. juni 31. december

4 Renteindtægter

Tilgodehavende hos Kreditinstitutter og centralbanker …………………….. 0 0 -321

Udlån og andre tilgodehavender ……………………………………………7.942 8.521 16.467

Obligationer …………………………………………………………………993 640 1.558

Andet ………………………………………………………………………………………..0 0 1

8.935 9.161 17.705

5 Renteudgifter

Kreditinstitutter og centralbanker ……………………………………………………….235 122 0

Indlån og anden gæld …………………………………………………………..98 250 480

Øvrige renteudgifter ………….……………………………………………………………………….0 0 0

333 372 480

6 Kursreguleringer

Obligationer ……………………………………………………………………….-625 -160 -652

Aktier m.v. ……………………………………………………………. 154 264 -891

Valuta …………………………………………………………………………-59 -37 -49

Aktiver tilknyttet puljeordninger …………………………………………………………….-5 0 -8.268

Indlån i puljeordninger …………………………………………………………………………5 0 8.268

-530 67 -1.592

7 Udgifter til personale og administration

Lønninger, direktion …………………………………………………. 609 510 1.169
Lønninger, bestyrelse ……………………………………………………. 167 160 327

776 670 1.496

Lønninger, personale …………………………………………………………4.493 4.273 8.785

Pensioner ………………………………………………………………………524 517 1.045

Udgifter til socialsikring ……………………………………………. 894 824 1.670

Øvrige administrationsudgifter ……………………………………………………………4.632 4.370 9.343

11.319 10.654 22.339

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede …………………………………………………16,4 15,4 17,3

(i 1.000 kr.)
Noter til halvårsrapporten
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Note 2018 2017 2017
30. juni 30. juni 31. december

8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amorti-
seret kostpris indregnet i resultatopgørelsen

Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..-182
Tab uden forudgående nedskrivning ………………………………………………………………….0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer ……………………………………………………………………………………………..-71
Indregnet i resultatopgørelsen ……………………………………………………………………………………………-253

8 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris ……………………………………………….296.084 291.450 293.980

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris

Stadie 1
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………2.433
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..-1.101
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0

Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………1.332

Stadie 2
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………3.470
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..558
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..0

Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………4.028

Stadie 3
Nedskrivninger primo ………………………………………………………………………………………15.312
Nye nedskrivninger, netto ………………………………………………………………………………………..1.440
Andre bevægelser ……………………………………………………………………………………………..-2.120
Nedskrivninger ultimo ……………………………………………………………………………………………14.632

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris ……………………………………………….276.092 273.249 278.668

Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i alt, ultimo ……………………………………………………………..19.992 18.201 15.312

Noter til halvårsrapporten
(i 1.000 kr.)
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Note 2018 2017 2017
30. juni 30. juni 31. december

9 Eventualforpligtelser

Finansgarantier …………………………………………………………….18.501 16.845 19.292

Tabsgarantier for realkreditudlån …………………………………………….22.225 16.804 25.886

Øvrige garantier ………………………………………………………………30.589 18.106 21.863

71.315 51.755 67.041

Noter til halvårsrapporten
(i 1.000 kr.)

Andelskassen Fælleskassen
20




