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Folkesparekassens årsregnskab for 2020 viser et
underskud før skat på -8,9 mio. kr. Det kan primært
henføres til nedskrivninger på lån og kreditter men
også til et underskud på driften af den primære
forretning. For sikre en bedre forretningsdrift har
Folkesparekassen i december 2020 taget første
skridt for en tilpasning af forretningsmodellen til
fremtiden.

to ved naturlig afgang, mens der desværre måtte
opsiges en medarbejder. Med denne reduktion af
lønomkostningerne forventes et tilfredsstillende
overskud fra den primære drift i 2021.

2020 har for Folkesparekassen i høj grad været
præget af corona-pandemien. Der har i løbet
året været ydet en stor indsats for at følge
op overfor kunder, der har fået eller kunne få
økonomiske problemer på grund af coronasituationen. Årsregnskabet er endvidere præget
af ekstraordinære nedskrivninger på grund af
corona. Dertil kommer en helt ekstraordinær stor
nedskrivning på enkelt stor kunde, der har fået
økonomiske problemer af andre årsager end corona.
Folkesparekassens udlånsportefølje er bortset fra
disse særlige forhold sund og robust.

Netto rente- og gebyrindtægterne stiger
fra 33,9 mio. kr. til 34,6 mio. kr. Det er en
stigning på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 2,1
%. Nettorenteindtægterne ligger til trods for
udlånsvækst stort set uændrede i forhold til 2019.
Det skyldes, at der fortsat er hård konkurrence om
udlån og dermed pres på udlånsrenten. Gebyr- og
provisionsindtægterne stiger med 1,0 mio. kr. fra
15,4 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Det svarer til 6,5 %.
Stigningen kan blandt andet henføres til aktiviteter
på boligområdet.

Der har i 2020 været rekordomsætning af både
ejerboliger og sommerhuse. Det afspejler sig i
Folkesparekassens regnskab i form af stigende
udlån og øgede rente- og gebyrindtægter. Samtidig
kan det konstateres, at omkostningerne til IT og
overholdelse af lovgivningsmæssige reguleringer
stiger mere end indtjeningen. Det har i 2020 ført
til et underskud på den primære drift. Blandt andet
af den årsag, indledte Folkesparekassen i 2020 et
arbejde med tilpasning af forretningsmodellen. Det
første skridt i den forbindelse blev taget i december
2020 med en tilpasning af organisationen, så
alle private kunder fremover bliver betjent fra en
organisatorisk enhed og alle erhvervskunder fra en
anden.
Folkesparekassen opretholder som hidtil tre fysiske
lokationer i henholdsvis Silkeborg, Aarhus og
Odense. Ændringerne betyder bedre udnyttelse
af kompetencer på tværs. Samtidig blev det
muligt at reducere bemandingen med tre, heraf

Resultatet
Driften for 2020 viser et underskud før skat på -8,9
mio. kr. før skat og -10,0 mio. kr. efter skat.

Udgifterne til personale og administration stiger
med 2,2 mio. kr. fra 32,6 mio. kr. i 2019 til 34,8 mio.
kr. i 2020. Det er en stigning på 6,8 %. Udviklingen
skyldes øgede personaleomkostninger som følge af
fratrædelsesomkostninger samt for størstedelens
vedkommende stigende IT-omkostninger. ITomkostningerne er en investering i fremtiden.
Investeringerne skal sikre tidssvarende løsninger til
kunderne og øget effektivitet i de interne processer.
Derudover skal IT-systemer også medvirke til
håndtering af den fortsat stigende mængde
regulering fra myndighedernes side.
Kursreguleringerne udviser samlet en negativ
regulering på -0,2 mio. kr. Det er sammensat af
kursgevinster på beholdningen af aktier på 0,9 mio.
kr. samt kurstab på beholdningen af obligationer på
-1,1 mio. kr.
Nedskrivninger udgør i alt 7,9 mio. kr. Heraf kan 2,7
mio. kr. henføres til corona-situationen. Den øvrige
del af nedskrivningerne kan primært henføres til

Pressemeddelelse fra Folkesparekassen

et enkeltstående udlån, hvor en kunde desværre
fik økonomiske problemer. Der er ingen tilsvarende
kunder med lignende kreditrisici i udlånsporteføljen.
Balancen
Udlån stiger med 24,9 mio. kr. fra 361,3 mio. kr.
i 2019 til 386,2 mio. kr. i 2020. Det svarer til en
stigning på 6,9 %. Indlån stiger med 153,4 mio. kr.
Det er en stigning fra 761,7 mio. kr. til 915,1 mio. kr.
svarende til 20,1 %. Udviklingen i indlån afspejler
tendenserne i samfundet hvor kunderne generelt
fortsat sparer meget op. Nedlukningerne som følge
af corona har skubbet yderligere til udviklingen,
da kunderne ikke som før har haft mulighed på at
bruge penge.
Balancen er øget fra 989,8 mio. kr. i 2019 til
1.139,1 mio. kr. i 2020. Det er en stigning på 15,1 %.
Stigningen er en konsekvens af stigningen i indlån.
Egenkapitalen falder fra 116,8 mio. kr. ultimo 2019
til 114,0 mio. kr. ultimo 2020. Det er et fald på 2,8
mio. kr. Ændringen er sammensat af en stigning i
garantkapitalen på 7,2 mio. kr. samt det realiserede
underskud efter skat på -10,0 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent kan ultimo 2020
opgøres til 18,9 %. Det er et fald på 3,0 % siden
ultimo 2019, hvor det blev fastlagt til 21,9 %.
Ændringen skyldes en kombination af ændring i
kapitalgrundlaget sammenholdt med stigende udlån
og større obligationsbeholdning. Solvensbehovet er
fastlagt til 10,6 %. Tillagt lovpligtige kapitalbuffere
på i alt 3,9 % giver det en solvensmæssig stødpude
på 4,4 %-point.

Kunder og garanter
Folkesparekassen har på trods af coronarestriktioner
en tilgang af nye kunder på 118 i 2020. Ved
udgangen af året har sparekassen i alt 9.271 kunder.
Heraf er 4.438 garanter.
Forventninger til 2021
Folkesparekassen forventer i 2021, at tilgangen af
nye kunder og aktiviteterne fortsætter på samme
niveau som i 2020. Der vil fortsat være stort fokus
på at holde rådgivningsmøder med kunderne samt
på at udbrede kendskabet til Folkesparekassen og
arbejdet med de bæredygtige værdier herunder FN’s
verdensmål. Omkostninger forventes at falde i 2021.
Der er derfor budgetteret med et overskud før skat
på 2,4 mio. kr. for året. I foråret 2021 fortsættes
strategiprocessen. Sigtet er at styrke fundamentet
for bæredygtighed og forretningsmodellen
yderligere.
Den fulde årsrapport kan ses på sparekassens
hjemmeside www.folkesparekassen.dk.
Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:
Direktør
Martha Petersen
mmp@folkesparekassen.dk
Tlf. 87 20 53 93
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Resultatopgørelse
2020

2019

Afvigelse i %

15.837

43.104

-63

18.320.039

18.739.553

-2

371.167

321.523

15

446

537

-17

18.707.489

19.104.716

-2

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

189.791

136.616

39

I alt negative renteindtægter

189.791

136.616

39

357.289

504.771

-29

0

5

-100

357.289

504.776

-29

29.398

30.833

-5

501.041

257.123

95

530.439

287.956

84

18.690.848

18.751.280

0

Renteindtægter
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
Udlån og andre tilgodehavender
Obligationer
Øvrige renteindtægter
I alt renteindtægter
Negative renteindtægter

Renteudgifter
Indlån og anden gæld
Øvrige renteudgifter
I alt renteudgifter
Negative renteudgifter
Kreditinstitutter og centralbanker
Indlån og anden gæld
I alt negative renteudgifter
Netto renteindtægter
Udbytte af aktier m.v.
Gebyrer og provisionsindtægter
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter
Netto rente- og gebyrindtægter
Andre driftsindtægter

32.440

396.467

-92

16.415.374

15.397.746

7

561.556

667.219

-16

34.577.106

33.878.275

2

20.120

11.213

79

Udgifter til personale og administration
Løn til direktion og bestyrelse

1.743.268

1.813.016

-4

Løn til personale

16.879.814

16.255.969

4

Øvrige administrationsomkostninger

16.176.640

14.502.160

12

594.225

-265.967

-323

7.451

7.451

0

-804.172

1.576.858

-151

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
Andre driftsudgifter
Basisindtjening
Kursreguleringer
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.
Resultat før skat
Skat
Årets resultat

-175.109

2.485.867

7.898.912

747.625

-8.878.193

3.315.100

1.162.247

-196.792

-10.040.440

3.511.892
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Balance
31.12.2020

31.12.2019

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

28.176

28.985

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

95.561

78.009

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

386.167

361.316

Obligationer til dagsværdi

360.601

400.680

Obligationer til amortiseret kostpris

139.514

0

Aktier m.v.

20.244

17.940

Aktiver tilknyttet puljeordninger

87.270

80.825

Grunde og bygninger i alt

14.850

14.623

2.350

2.350

12.500

12.273

Øvrige materielle aktiver

403

448

Aktuelle skatteaktiver

407

520

0

1.093

4.579

4.263

Aktiver

Investeringsejendomme
Domicilejendomme

Udskudte skatteaktiver
Andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter
Aktiver i alt

1.287

1.094

1.139.059

989.796

31.12.2020

31.12.2019

12

9.666

915.050

761.744

Passiver
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
Indlån og anden gæld
Indlån i puljeordninger

87.270

80.825

Andre passiver

22.344

20.404

124

93

1.024.800

872.734

236

171

Andre hensatte forpligtelser

3

4

Hensatte forpligtelser i alt

239

175

Garantkapital

38.273

31.100

Overført overskud eller underskud

75.747

85.787

114.020

116.887

1.139.059

989.796

Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt
Hensættelser til tab på garantier

Egenkapital

Egenkapital i alt
Passiver i alt

Tænk på en bank drevet af kunder ‑ for kunder.
Et fællesskab bygget på tanken om, at økonomien
skal fungere for alle mennesker og med respekt for
miljøet. En bank uden aktionærer eller andre, der skal
have del i et overskud, og som heller ikke spekulerer
for dine penge. Sådan er Folkesparekassen. Vi
spekulerer kun i en sund og holdbar økonomi.

