Bemærkninger til Folkesparekassens årsrapport for 2011
Regnskab præget af tilpasninger til fremtiden
Folkesparekassens regnskab er i høj grad præget af tilpasninger til fremtiden. De væsentligste
er ændring af organisationen, generationsskiftet i direktionen samt ombygning af hovedkontoret i
Silkeborg. Organisationen er ændret så i den højere grad kan imødekomme de stadigt stigende krav
fra myndighederne og samtidig fortsat holde fokus på en god og individuel kundebetjening.
I forlængelse af Finanskrisen er alle pengeinstitutter blevet omfattet af markant flere regler og
indberetningskrav. Mindre pengeinstitutter er med få undtagelser underlagt de samme regler som de store.
For Folkesparekassen har konsekvensen været, at det har været nødvendigt at ansatte yderligere personale.
Det har desuden været nødvendigt at ændre organisationen til en egentlig kundevendt del og en administrativ
del. Silkeborg afdeling blev således i 2011 opdelt i en ekspederende afdeling og et hovedkontor. Derudover
har der været fokus på ændrede arbejdsmetoder og arbejdsdelinger. Dette for at skabe plads til en fortsat god,
individuel kundebetjening, men også til en øget tilgang af nye kunder. Folkesparekassen har 6300 kunder.
Det er målet, at antallet af kunder skal øges. Dette blandt andet for at sikre, at der er flere til at bære de
administrative omkostninger. Sidst på året er der opstillet en 4 års plan, PLAN2015, med en strategi for
fremtiden.
I foråret indtrådte Martha Petersen som ny direktør i Folkesparekassen. Hun overtog stillingen efter Uffe
Madsen, der efter 28 i chefstolen ønskede at gå på efterløn. For at få den bedst mulige overdragelse kørte de
2 direktører parløb i en periode.
Hovedkontoret i Silkeborg er blevet udbygget og renoveret. Det betyder, at de fysiske rammer er blevet
tidssvarende, og at der samtidig er blevet plads til fremtidig udvikling. Også i Århus er de fysiske rammer
blevet renoveret.
Driftsresultatet
Resultatet udviser i 2011 et overskud før skat på 1.346 t/kr. Det skal sammenholdes med et resultat i 2010 på
2.375 t/kr. Efter skat er resultatet for 2011 på 1.035 t/kr.
Netto rente- og gebyrindtægter er stort set uændret i forhold til 2010, mens udgifter til personale- og
administration er steget med 3.386 t/kr. svarende til 19,2 %. Det skyldes, som nævnt, direktørskifte og
organisationstilpasninger. Omkring halvdelen af omkostningerne kan henføres til ekstraordinære
engangsomkostninger. Driftsresultatet forbedres af en kursgevinst på værdipapirer på 1.443 t/kr.
Folkesparekassen har i modsætning til mange andre pengeinstitutter ikke haft uforholdsmæssigt store tab og
nedskrivninger. Tab og nedskrivninger på debitorer udgør i 2011 et beløb på 1.273 t/kr. svarende til 0,4 % af
de samlede udlån og garantier. At tab og nedskrivninger kan holdes på et fornuftigt niveau skyldes en
forsigtig udlånspolitik. Derudover tager Folkesparekassen i sin grundholdning afstand fra spekulation.
Nedskrivninger er relateret til kunder, der på en eller anden måde er blevet ramt af de økonomisk dårlige
tider.
Balancen
Balancen er steget med 7,3 % fra 452,1 mill.kr. til 484,9 mill.kr. Der kan konstateres en stigning i indlån på
11,7 % fra 319,8 til 357,3. Der er dermed sket en væsentlig styrkelse af likviditeten. Udlån er steget med 1,9
% fra 253,6 mill.kr. til 258,3 mill.kr. Den store indlånsstigning og den svage udlånsudvikling afspejler i høj
grad de tendenser, der kan ses hos kunderne. Lysten til at gældssætte sig i en økonomisk usikker tid er meget
begrænset, mens man omvendt sparer op for at sikre sig.

Ultimo 2011 udgør egenkapitalen 60,4 mill.kr. Det er et fald fra 2010 på 0,7 mill.kr. I ændringen indgår et
overskud efter skat på 1,0 mill.kr., et fald i garantkapitalen på 0,2 mill.kr. samt nedskrivninger på
Folkesparekassens domicilejendomme med 1,5 mill.kr.
Sparekassens solvensprocent er pr. 31. december 2011 opgjort til 17,1 %. Det skal vurderes i sammenhæng
med et solvensbehov på 12,3 %. Det betyder, der en solvensmæssig buffer til dækning af fremtiden
udfordringer på 4,8 %.
Under de givne forhold anser Folkesparekassens bestyrelse resultatet som tilfredsstillende.
Det fulde regnskab kan udleveres eller fremsendes ved henvendelse til Folkesparekassen. Regnskabet kan
også ses på Sparekassens hjemmeside.
Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:
Direktør
Martha Petersen
mmp@folkesparekassen.dk
Tlf. 86 81 16 11

