Bemærkninger til Folkesparekassens årsrapport for 2013

Fremgang i udlån og antal kunder
Folkesparekassens årsregnskab for 2013 er kendetegnet ved højere vækst i udlån sammenlignet med
de senere år. Det kan henføres til en stor tilgang af
nye kunder.
Det må konstateres, at de værdier Folkesparekassen
bygger på, tiltaler mange. I Folkesparekassen skal
kunderne ikke betale for udbytte til aktionærer og til
dækning af spekulative aktiviteter. For den enkelte
kunde betyder det, at der alene skal betales for administration og en passende konsolidering. Folkesparekassens aktiviteter tager desuden udgangspunkt i et
mål om at medvirke til større bæredygtighed indenfor
samfundsøkonomi og miljø.
I 2013 er Folkesparekassen blevet mere synlig. Dels
ved en ny og bedre placering af afdelingen i Århus,
dels ved en øget markedsføringsindsats. Sammenholdt med værdierne fører dette til en stor tilgang af
nye kunder.
I foråret 2013 bliver der gennemført en sammenlægning af Ebeltoft Andelskasse og Folkesparekassen
med Folkesparekassen som den fortsættende part.
Det er også en medvirkende årsag til den større aktivitet.
Folkesparekassen har 7.826 kunder ved udgangen af
2013 mod 6.905 ultimo 2012.
Resultatet
Driften viser et overskud før skat på 2,8 mio. kr. Det
er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til 2012.
Samlet påvirkes driftsresultatet kun marginalt af
sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse.
Netto rente- og gebyrindtægter stiger fra 28,2 mio.
kr. til 30,8 mio. kr. Det er en stigning på 2,56 mio. kr.,
hvilket svarer til 9,1 %. Ses bort fra sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse er stigningen 1,2 %.
Udgifter til personale og administration stiger med
3,1 mio. kr. fra 22,3 mio. kr. til 25,4 mio. kr. Det svarer
til 14 %. Reguleres for tallene fra Ebeltoft Andelskasse
udgør stigningen 5,8 %.

Andre driftsindtægter er positivt påvirket af salg af
ejendomme i Århus og Varde med 1,0 mio. kr.
Det vedrører dels ejendommen i Banegårdsgade
samt ejendomme overtaget ved sammenlægningen
med Andelskassen J.A.K. Varde.
Folkesparekassen har et fald i posten tab og nedskrivninger på 53,3 % i forhold til 2012. Tab og nedskrivninger udgør 2,0 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til
en nedskrivningsprocent på 0,6.
Balancen
Udlån er steget fra 269,9 mio. kr. i 2012 til 319,7 mio.
kr. i 2013. Det svarer til en stigning på 18,5 %. Indlån
er steget fra 398,5 mio. kr. til 453,6 mio. kr. svarende
til 13,8 %. Ses bort fra overtagne engagementer fra
Ebeltoft Andelskasse er udlånsstigningen på 8,6 % og
indlånsstigningen på 3,4 %
Balancen er øget fra 530,49 mio. kr. i 2012 til
602,1mio. kr. i 2013. Det er en stigning på 9,4 %.
Egenkapitalen er forbedret med 10,5 mio. kr. i årets
løb. Det kan henføres til overtaget egenkapital i forbindelse med sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse på 8,8 mio. kr. Hertil kommer konsolidering
af årets resultat efter skat på 2,4 mio. kr. Opskrivningshenlæggelse på 0,6 mio. kr. på ejendommen i
Århus er nedskrevet i forbindelse med salget. Beløbet
er i stedet indtægtsført under andre driftsindtægter.
Endelig er garantkapitalen faldet med 0,1 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent er ultimo 2013 opgjort
til 19,4 %. Solvensbehovet er fastlagt til 10,7 %. Det
giver en solvensmæssig stødpude på 8,7 %.
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. 86 81 16 11

