Bemærkninger til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014
Forbedret resultat og styrket solvens
Folkesparekassen noterer en forbedret drift sammenlignet med 1. halvår 2013. Resultat før skat er
steget med 2.2 mill.kr. kr. til knap 2.6 mill.kr. Denne udvikling kan tilskrives forbedret indtjening på de
primære forretningsområder, en forholdsmæssig begrænset udvikling i omkostningerne samt en lav
nedskrivningsprocent. Solvensen er styrket med 5,4 %-point og ligger nu på 24,8 %. Forøgelsen af
solvensen skyldes sammenlægning med Funder Fælleskasse.
Driftsresultat
Halvårets resultat er 2.573 t.kr. før skat mod 374 t.kr. i første halvår 2013. I halvårets resultat 2014
indgår et mindre driftsunderskud på 14 t.kr. fra Funder Fælleskasse. Fælleskassens resultat for første
halvår er sammenlagt med Folkesparekassens resultat. Netto rente- og gebyrindtægter er i forhold til 1.
halvår 2013 steget med 2.572 t.kr. svarende til 17,7 % fra 14.566 t.kr. til 17.138 t.kr. Heraf udgør 153
t.kr. indtægter fra Funder Fælleskasse. Ses bort herfra er stigningen 16,6 %. Kursreguleringerne udviser
en gevinst på 543 t.kr. mod et tab på 174 t.kr. i første halvår sidste år. I kursgevinsten indgår blandt andet
159 t.kr. fra Folkesparekassens salg af aktier i Nets Holding.
Udgifter til personale og administration er steget fra 13.171 t.kr. til 13.821 t.kr., hvilket er en stigning på
650 t.kr. svarende til 4,9 %. Heraf udgør 149 t.kr. omkostninger afholdt i Funder Fælleskasse i 1.halvår.
Ses på den øvrige del af Folkesparekassen er der en stigning på 3,8 %. Stigningen kan blandt andet
tilskrives flytning til nye lokaler i Odense. Halvårets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender
blev på 464 t.kr. mod 804 t.kr. i den første del af 2013.
Balance
Folkesparekassens balance er steget fra 602,1 mill.kr. ved udgangen af 2013 til 630,0 mill.kr ved halvåret
2014. Det er en stigning på 27,9 mill.kr. svarende til 4,6 %. Heraf udgør den overtagne balance fra Funder
Fælleskasse 30,3 mill.kr. Ses bort herfra har der været et lille fald på 2,4 mill.kr. Udlånet er steget fra
319,7 mill.kr. til 327,6 mill.kr i samme periode. Det er en vækst på 7,9 mill.kr. Heraf kan 15,0 mill.kr.
henføres til engagementer, der er overtaget i forbindelse med sammenlægningen med Funder
Fælleskasse. Ses på den øvrige del af Folkesparekassen konstateres et fald på 7,1 mill.kr. i perioden.
Indlån er steget fra 453,6 mill.kr til 476,1 mill.kr. ved halvåret. Det er en stigning på 22,5 mill.kr. svarende
til 5,0 %. Af indlånsstigningen udgør 7,9 mill.kr indlån overtaget fra Funder Fælleskasse. I den øvrige del af
Folkesparekassen har stigningen været på 14,6 mill.kr., hvilket svarer til 3,2 %. Størstedelen af nye
indskud fra kunder indsættes på rentefrie indlånskonti med opsparing af mulighed for lavrentelån.

Egenkapital og solvens
Sparekassens egenkapital udgør 96,0 mill.kr. Det er en stigning på 21,0 mill.kr. i halvåret. Forøgelsen
skyldes sammenlægningen med Funder Fælleskasse. Folkesparekassens solvens udgør
24,8 % pr. 30. juni 2014 mod 19,4 % ultimo 2013 og er dermed styrket med 5,4 %-point. Solvensbehovet
er fastlagt til 9,9 %. Den solvensmæssige overdækning kan beregnes til 14,9 %-point. Folkesparekassen
er således et særdeles solidt og sikkert pengeinstitut for kunderne.
Kunder og garanter
Folkesparekassen har 7.973 kunder pr. 30. juni 2014. Der har været en stigning i antallet af kunder på
147 siden årsskiftet. Antallet af garanter er 3.772, hvilket er en fremgang på 126 på det halve år.
Opjustering af forventninger til resultat for 2014
Ved årets begyndelse var det forventningen, at årets resultat før skat for 2014 ville andrage 3,0 mill.kr. På
grund af den positive udvikling i det første halvår af 2014 er forventningen til årets resultat opjusteret til
3,5 mill.kr. før skat.
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