Silkeborg, den 11. februar 2011.
Folkesparekassens årsregnskab 2010.
Vedlagt fremsendes til orientering Sparekassens regnskab for 2010. Resultatet udviser et overskud før
skat på kr. 2.375.000, hvilket er kr. 147.000 mere end resultatet for 2009. Balancen er det sidste år
forøget med 35,5 mill. kr., svarende til 8,5 %. Sparekassens ledelse anser såvel driftsresultat som udvikling i balancen som tilfredsstillende under hensyntagen til de væsentlige omkostninger, som den
økonomiske krise har påført os, dels gennem betaling til Bankpakke I og dels på tab vedrørende
Amagerbankens konkurs.
Resultatet
Som konsekvens af udgifterne til Bankpakke I er der under posten ”Andre ordinære udgifter” udgiftsført kr. 1.278.000 i omkostninger for deltagelse i pakken. Derudover påvirker krisen også størrelsen
af ”Tab og hensættelser på debitorer”, hvor der i 2010 er udgiftsført kr. 1.794.000 vedrørende pakken
og konkursen i Amagerbanken. I alt påvirker udgifterne til tab i andre pengeinstitutter således med
godt 3,0 mill. kr.
På Folkesparekassens egne kunder har der kun været tab og hensættelser på kr. 57.000.
Driftsresultatet løftes op af kursgevinst på værdipapirer, der udgør kr. 1.054.000.
Netto rente- og gebyrindtægter er steget med kr. 1.200.000 i forhold til 2009, og de samlede omkostninger er ligeledes steget med samme beløb.
Balancen
Stigningen i balancen kan hovedsageligt henføres til stigning i indlån med 42 mill. kr., svarende til
15,0 %. Samtidig er udlån faldet marginalt med 3,6 %, og dermed er der sket en væsentlig styrkelse af
likviditeten.
Sparekassens solvensprocent er pr. 31. december 2010 opgjort til 17,4 %, der skal vurderes i sammenhæng med et solvensbehov på 12,5 %. Sparekassen er dermed godt polstret til at modstå de
kommende kvartalers udfordring.
Såfremt nærværende giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er du meget velkommen til at
kontakte mig derom.
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