Bemærkninger til Folkesparekassens halvårsregnskab 2018

Folkesparekassen i positiv udvikling
Folkesparekassen oplever en positiv
fremgang og kan i 1. halvår af 2018
konstatere en stigning i
indtjeningen på 10,3 %, hvilket er
den højeste i flere år.
Folkesparekassen har fået en god start på 1.
halvår af 2018, og en stabil udvikling i dansk
økonomi er ifølge sparekassens direktør Martha
Petersen medvirkende til den positive fremgang i
indtjeningen:
”Folkesparekassen sporer generelt en god
økonomi hos kunderne. Den stabile udvikling i
dansk økonomi afspejler sig i øget aktivitet på
boligområdet, og en høj beskæftigelse medvirker
til, at der netto kan tilbageføres nedskrivninger på
engagementer i 1. halvår 2018. Derudover fører
fokus på helhedsrådgivning af kunderne også til
flere forretninger”, understreger
Folkesparekassens direktør.
Effektivisering giver gevinst
Folkesparekassen har i 1. halvår 2018 haft fokus
på at få fuld effektiviseringsgevinst af de
organisatoriske tiltag, der blev gennemført i 2017.
Det har ført til flere kundemøder, stigende udlån
samt en stigning i omfanget af andre aktiviteter:
”Det drejer sig særligt om hjemtagelse og
omlægning af boliglån, rådgivning omkring
pensionsopsparing og gennemgang af kundernes
forsikringsforhold”, siger Martha Petersen.
Halvårets resultat er på 1.247 t.kr. før skat mod
2.878 t.kr. i første halvår 2017.
Nettorenteindtægterne stiger med 468 t.kr. fra
8.969 t.kr. til 9.437 t.kr. Stigningen svarer til 5,2 %.
Gebyr- og provisionsindtægter udgør 6.754 t.kr.
Det er 1.028 t.kr. højere end tilfældet var i 1.
halvår 2017. Det svarer til en stigning på 18,0 %.
Samlet stiger netto rente- og gebyrindtægterne
med 1.470 t.kr. fra 14.272 t.kr. til 15.742 t.kr. Det
svarer til 10,3 %. Der kan i første halvår 2018

tilbageføres nedskrivninger på udlån for 242 t.kr. I
1. halvår i 2017 var der nedskrivninger for 150
t.kr.
”Der er i begge år et meget lavt behov for at
foretage nedskrivninger. Det kan i stor
udstrækning tilskrives den gode
samfundsøkonomi med stigende
ejendomsværdier og lav arbejdsløshed”, fastslår
Folkesparekassens direktør.
Kursreguleringerne udviser en lille nettogevinst på
22 t.kr. Det er sammensat af et kurstab på 543
t.kr. på obligationsbeholdningen og en kursgevinst
på 530 t.kr. på aktier i selskaber, som sparekassen
har samarbejde med. Dertil kommer en
kursgevinst på valuta på 35 t. kr.
Andre driftsindtægter var i første halvår 2017
ekstraordinært påvirket af en engangsindtægt i
forbindelse med samarbejde med et andet
pengeinstitut om clearing. Det forklarer en
nedgang fra 1.000 t.kr. i 2017 til 8 t.kr. i 2018.
Stigende udgifter til IT og personale
Samtidig med en stigende indtjening har
sparekassen dog også øgede omkostninger, der
primært kan henføres til nye IT-løsninger:
”Folkesparekassen har som mål at tilbyde
konkurrencedygtige digitale løsninger til
kunderne. Derfor har vi også behov for nye
systemer til håndtering af nye love og regler, og
for at vi kan imødekomme den stigende
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digitalisering i samfundet”, understreger Martha
Petersen.
Samtidig stiger også udgifterne til personale og
administration fra 13.846 t.kr. til 14.512 t.kr.,
hvilket er en stigning på 666 t.kr. svarende til 4,8
%. Folkesparekassen har i første halvår 2018 21,8
medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte. I
første halvår 2017 var der 21,6 medarbejdere.
Derudover er der også øgede omkostninger til
ekstern hjælp til udarbejdelse af regnskab.
Balance
Folkesparekassens balance stiger fra 781,6 mio.kr.
ved udgangen af 2017 til 802,3 mio.kr ved
halvåret 2018. Det er en stigning på 20,7 mio.kr.
svarende til 4,8 %. Udlånet stiger fra 328,3 mio.kr.
til 341,1 mio.kr i samme periode. Det er en
stigning på 12,8 mio.kr. svarende til 3,9 %.
Indlån stiger fra 614,7 mio.kr til 623,1 mio.kr. ved
halvåret. Det er en stigning på 8,4 mio.kr.
svarende til 1,4 %. Størstedelen af nye indskud fra
kunder indsættes på rentefrie indlånskonti med
opsparing af mulighed for lavrentelån.
Af Folkesparekassens samlede udlån kan 1 ud af 4
udlånskroner henføres til lavrentelån. Af det
samlede indlån kan 4 ud af 5 indlånskroner
henføres til de nævnte rentefrie indlånskonti. Det
indlån Folkesparekassen ikke låner ud til kunder,
placeres overvejende i obligationer med lav
kursfølsomhed samt på en konto i
Nationalbanken. Obligationsbeholdningen er på
307,0 mio.kr. ved halvårsskiftet mod 302,8 pr. 31.
december 2017.

Egenkapital og solvens
Sparekassens egenkapital udgør 108,0 mio.kr. Det
er en stigning på 2,0 mio.kr. i halvåret. Bag denne
udvikling ligger en stigning i garantkapitalen på 1,6
mio. kr. Dertil kommer overskud efter skat på 1,1
mio.kr. I modsat retning trækker et fradrag på 0,7
mio. kr., der er en følge overgang til nye
regnskabsregler for nedskrivninger.
Solvensprocenten udgør 20,9 % pr. 30. juni 2018
mod 21,5 % ultimo 2017. Faldet i
solvensprocenten skyldes større udlån og flere
stillede garantier i forbindelse med bolighandler.
Folkesparekassen skal mindst have en solvens på
12,1 %. Det betyder, at der en solvensmæssig
overdækning på 8,8 procentpoint.
Folkesparekassen er således et særdeles solidt og
sikkert pengeinstitut for kunderne.
Kunder og garanter
Folkesparekassen har 9.266 kunder pr. 30. juni
2018. Det er en stigning i antallet af kunder på 90
siden årsskiftet. Antallet af garanter er på 4039 og
i samme periode steget med 51.
Forventning til årets resultat
Ved årets begyndelse var det forventningen, at
årets resultat før skat ville blive 0,6 mio.kr.
Nettorente- og gebyrindtægterne fratrukket
omkostninger følger i store træk budgettet for det
første halve år. Derimod er nedskrivningerne
mindre end forudsat, fastslår Martha Petersen:
”Et forsigtigst skøn på årets resultat før skat vil
være 1,0 mio.kr. De væsentligste
usikkerhedsfaktorer i den forbindelse vil være
kursreguleringer på obligationsbeholdningen samt
udviklingen i tab og nedskrivninger”, slutter hun.

Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:
Martha Petersen, Direktør, mmp@folkesparekassen.dk - direkte 87 20 53 93

