Bemærkninger til Folkesparekassens årsrapport for 2015

Fremgang i kunder og aktiviteter
Folkesparekassens årsregnskab for 2015 udviser en
fremgang i gebyr- og provisionsindtægter på 17,5 % Det
skyldes en stigning i aktiviteterne omkring realkreditbelåning og et generelt stigende aktivitetsniveau som følge
af tilgang af mange nye kunder.
Generelt kan konstateres, at regnskabet både har positive
og negative tendenser. Sideløbende med den stigende
aktivitet, er det lykkes Folkesparekassen at holde omkostningerne i ro. Dertil kommer lave nedskrivninger. I den
anden retning trækker faldende renteindtægter og negative kursreguleringer. Folkesparekassen kan konstatere, at
konkurrencen presser renteindtægterne. Når det gælder
placering af overskydende likviditet, må sparekassen notere, at renten er negativ.

501,0 mio.kr. til 531,4 mio.kr. svarende til en stigning på
6,1 %. Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i
samfundet, hvor kunderne i vid udstrækning fortsat sparer
op og afvikler gæld.
Balancen er øget fra 659,4 mio.kr. i 2014 til 700,8 mio.kr. i
2015. Det er en stigning på 6,3 %. Egenkapitalen er på 99,1
mio.kr. Den er forbedret med 1,1 mio.kr. i årets løb. Det kan
henføres til konsolidering på 1,3 mio. kr. samt nettoindfrielse af garantkapital for 0,2 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent er ultimo 2015 opgjort til
24,1 % mod 24,3 % ultimo 2014. Solvensbehovet er fastlagt
til 10,4 %. Tillagt en lovpligtig konjunkturbuffer på 0,6 %
giver det en solvensmæssig stødpude på 13,1 % - point.

Resultatet
Driften viser et overskud på 1,6 mio.kr. før skat. Det ligger
1,9 mio.kr. under resultatet fra 2014, der var på 3,5 mio.kr.
Ved årets begyndelse var der forventet et overskud før
skat på 3,2 mio.kr.

Kunder og garanter
Folkesparekassen har i 2015 haft en nettotilgang af kunder på 458. Til sammenligning var der i 2014 en nettotilgang på 300 kunder. Folkesparekassen har pr. 31.12.2015
i alt 8.584 kunder. Heraf er 3.784 garanter.

Netto rente- og gebyrindtægter falder fra 34,2 mio.kr. til
33,6 mio.kr. Det er et fald på 0,6 mio.kr., hvilket svarer til
2,0 %. Heri indgår et fald i nettorenteindtægterne på 2,5
mio.kr., svarende til 10,7 %. Modsat er der en stigning i de
aktivitetsbestemte indtægter, der er gebyr- og provisionsindtægter, på 2,0 mio.kr. Det svarer til en stigning på 17,5
%. Udgifter til personale og administration er uændrede fra
2014 til 2015. I 2014 var udgifterne 27,8 mio.kr., hvilket de
også er i 2015. Ændringen er dermed 0%.

Fremadrettede tiltag
Primo 2016 har Folkesparekassen iværksat en række tiltag
for at øge udlånet, skærpe profilen og samtidig tilpasse
sparekassen til det konstaterede fald i renteindtægterne.

Folkesparekassen har en meget forsigtig politik for placering i obligationer. Der investeres derfor kun i obligationer
med kort løbetid. Renten på disse obligationer er blevet
negativ. Det har medført såvel lavere renteindtægter fra
obligationer men også negative kursreguleringer på beholdningen. Der er i 2015 negative kursreguleringer på
obligationer for 1,6 mio. kr. Dette beløb mangler, når Sparekassen skal gøre resultatet op. De samlede kursreguleringer, der også omfatter aktier og valuta, udgør -1,4
mio.kr.
Folkesparekassen har stort set uændrede nedskrivninger
på udlån. De udgør 1,2 mio.kr. i 2015 mod 1,1 mio.kr. i
2014. Nedskrivningsprocenten er på 0,3. Det er et lavt
niveau, hvilket kan tilskrives, at det generelt går bedre i
samfundet.
Balancen
Udlån er faldet fra 320,6 mio.kr. i 2014 til 317,9 mio.kr. i
2015. Det svarer til et fald på 0,9 %. Indlån er steget fra

For at øge udlånet og skærpe Folkesparekassens profil er
det besluttet, at nedsætte rentesatsen på sparekassens
kerneprodukt, lavrentelån, fra 4,5 % til 3,5 %. Alle kunder,
der har haft indlån på en rentefri indlånskonto i Folkesparekassen, har mulighed for at låne til den lave sats. 100 kr.
på en rentefri indlånskonto i et år giver mulighed for at låne
100 kroner til 3,5 % i et år. Dog altid ud fra en almindelig
kreditvurdering. Låneformålet er underordnet.
Med henblik på at tilpasse Folkesparekassen til de faldende renteindtægter, er det derudover besluttet at lukke
afdelingen i Ebeltoft og lade kunderne betjene fra afdelingen Århus. Sidste åbningsdag i Ebeltoft bliver den 27. april
2016.
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:
Direktør
Martha Petersen
mmp@folkesparekassen.dk
Tlf. 87 20 53 93

