Ledelsens bemærkninger til
Folkesparekassens årsregnskab for 2012:

Bedre basisindtjening og flere kunder
Folkesparekassens årsregnskab for 2012 er kendetegnet ved et markant løft i basisindtjeningen. Det kan
blandt andet henføres til stigende aktivitet og mange nye kunder. Samtidig har organisatoriske tilpasninger
og effektiviseringer medført en afdæmpet udvikling i omkostningerne.
I en tid hvor der er opbrud i pengeinstitutsektoren, og hvor mange kunder stiller spørgsmålstegn ved
måden, som man driver pengeinstitut på, er der flere og flere, der søger alternativer til deres bank.
Folkesparekassen mener, at kundernes penge bør komme kunderne selv til gode. I Folkesparekassen skal
der betales til administration og en passende konsolidering. Men der skal ikke betales til udbytte til
aktionærer eller til dækning af spekulative aktiviteter. Oplevelsen er, at den holdning tiltaler mange. Det er,
sammen med Folkesparekassens meget tydelige profil som bæredygtigt pengeinstitut, væsentlige årsager
til, at Folkesparekassen kan konstatere et stigende antal henvendelser fra nye kunder.
I foråret 2012 lægges J.A.K. Andelskasse Varde og Folkesparekassen sammen. Med Folkesparekassen som
den fortsættende part. Det er en medvirkende årsag til den større aktivitet.
Folkesparekassen har 6.900 kunder ved udgangen af 2012 mod 6.300 ultimo 2011.
Basisindtjeningen hvor der ses bort fra kursreguleringer og nedskrivninger, kan beregnes til 4,6 mio. kroner
for 2012. I 2011 var basisindtjeningen 1,2 mio. kroner. En stigning på 278,3 %.
Resultatet
Driften viser et overskud før skat på 2,4 mio. kroner. Det er en forbedring på ca. 1,1 mio. kroner i forhold til
2011.
Netto rente- og gebyrindtægter stiger fra 22,8 mio. kroner til 28,2 mio. kroner. Det er en stigning på 5,4
mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 23,7 %. Udgifter til personale og administration stiger kun med
1,3 mio. kroner fra 21,0 mio. kroner til 22,3 mio. kroner. Det er en stigning på 6,3 %.
Desværre har Folkesparekassen måttet konstatere større tab og nedskrivninger i 2012 sammenlignet med
2011. I 2011 var de på 1,3 mio. kroner, mens de i 2012 er på 3,7 mio. kroner Stigningen skyldes primært én
enkeltstående sag.
Sammenlægningen med J.A.K. Andelskasse Varde i 2012 påvirker endvidere de enkelte poster i regnskabet.
Balancen
Udlån er steget fra 258,3 mio. kroner i 2011 til 269,9 mio. kroner i 2012. Det svarer til en stigning på 4,5 %.
Indlån er steget fra 357,3 mio. kroner til 398,4 mio. kroner svarende til 11,5 %.
Balancen er øget fra 484,9 mio. kroner i til 530,4 mio. kroner. Det er en stigning på 9,4 %.
Egenkapitalen er forbedret med 4 mio. kroner i årets løb. Det kan henføres til konsolidering af årets resultat
efter skat på 1,9 mio. kroner. Den øvrige del af stigningen, der er på 2,1 mio. kroner, er egenkapital fra det
tidligere J.A.K. Andelskasse Varde.
Sparekassens solvensprocent er ultimo 2012 opgjort til 17,6 %. Solvensbehovet er fastlagt til 12,1 %. Det
giver en solvensmæssig stødpude på 5,5 %.
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. 8681 1611. Mobil: 4013 9933

