Bemærkninger til Folkesparekassens årsrapport for 2014

Fremgang i indtjening og solvens
Folkesparekassens årsregnskab for 2014 udviser en
fremgang i nettorente- og gebyrindtægter på 11,1%.
Det kan henføres til tilgang af nye kunder samt øget
aktivitet i forhold til bestående kunder. Som følge af
sammenlægningen med Funder Fælleskasse i 2014
er solvensen øget til 24,3%.
I Folkesparekassen skal kunderne ikke betale for udbytte til aktionærer og til dækning af spekulative aktiviteter. Folkesparekassen tager udgangspunkt i et mål
om at tilbyde den bedst mulige finansiering til den
enkelte kunde. Derudover arbejder sparekassen for
større bæredygtighed indenfor samfundsøkonomi og
miljø. Denne tilgang tiltaler mange, der på den baggrund vælger at skifte til Folkesparekassen.
I 2014 blev Folkesparekassen og Funder Fælleskasse
sammenlagt med Folkesparekassen som det fortsættende pengeinstitut. Det betyder marginalt for driftsresultatet men øger såvel balance som egenkapital.
Resultatet
Driften viser et overskud før skat på 3,5 mio. kr. Det er
en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til 2013. Ved
årets begyndelse var der forventet et overskud før
skat på 3,0 mio. kr.
Netto rente- og gebyrindtægter stiger fra 30,8 mio. kr.
til 34,2 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til 11,1 %. Stigningen kan tilskrives såvel
forbedrede nettorenteindtægter samt øget indtjening
på gebyr og provisionsindtægter. Blandt andet har der
været stor travlhed med omlægning af boliglån for
kunder i 2014. Det afspejles i gebyr- og provisionsindtægterne. Udgifter til personale og administration
stiger med 2,4 mio. kr. Det svarer til 9,4 %. Stigningen
skal blandt andet ses i lyset af, at Odense afdeling
først på året 2014 flyttede i nye lokaler.
Andre driftsindtægter var i 2013 positivt påvirket af
salg af ejendomme i Aarhus og Varde med 1,0 mio. kr.
Det vedrører dels ejendommen i Banegårdsgade samt
ejendomme overtaget ved sammenlægningen med
JAK Andelskassen Varde. Der er som følge heraf et
fald i andre driftsindtægter fra 1,2 mio. kr. i 2013 til
0,3 mio. kr. i 2014.
Folkesparekassen har et fald i nedskrivninger på udlån
fra 2,0 mio. kr. i 2013 til 1,1 mio.kr. i 2014. Nedskriv-

ningsprocenten er på 0,3. Det er et lavt niveau, hvilket
kan tilskrives, at det generelt går bedre i samfundet.
Balancen
Udlån er steget fra 319,7 mio. kr. i 2013 til 320,7 mio.
kr. i 2014. Det svarer til en stigning på 0,3 %. Ved
sammenlægningen med Funder Fælleskasse overtog
Folkesparekassen udlån for 15,0 mio. kr. Ses bort
herfra har der været et fald i udlån på 4,4 %. Indlån er
steget fra 143,6 mio. kr. til 160,9 mio. kr. svarende til
en stigning på 10,6 %. Fra Funder Fælleskasse blev der
overtaget indlån for 7,9 mio. kr. Der har således i den
øvrige del af Folkesparekassen været en stigning i
indlån på 8,8 %.
Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i
samfundet, hvor kunderne i vid udstrækning sparer op
og afvikler gæld.
Balancen er øget fra 602,1 mio. kr. i 2013 til 659,4
mio. kr. i 2014. Det er en stigning på 9,5 %. Den overtagne balance fra Funder Fælleskasse var på 30,3 mio.
kr. Ses bort fra denne del af stigningen er balancen
øget med 4,5 %.
Egenkapitalen er på 98 mio. kr. Den er forbedret med
23,0 mio. kr. i årets løb. Det kan henføres til overtaget
egenkapital i forbindelse med sammenlægningen med
Funder Fælleskasse på 21,1 mio. kr. Hertil kommer
konsolidering af årets resultat efter skat på 2,7 mio.
kr. Endelig er garantkapitalen faldet med 0,8 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent er ultimo 2014 opgjort
til 24,3 % mod 19,4 % ultimo 2013. Solvensbehovet er
fastlagt til 9,7 %. Det giver en solvensmæssig stødpude på 14,6 %.
Det fulde regnskab kan udleveres eller fremsendes
ved henvendelse til Folkesparekassen. Regnskabet vil
også blive lagt ud på sparekassens hjemmeside.
Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:
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