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Bæredygtig rådgivning

Er din økonomi solid som et træ, der skal modstå vind og vejr?
Efterhånden som du bliver ældre, bliver din økonomi mere
omfattende og kompleks. Ligesom et træ, der får større rodnet,
tykkere grene og flere blade, når det vokser.
Der skal hele tiden være penge, så hverdagen hænger sammen.
Men samtidig er det meget vigtigt at tage højde for de begivenheder livet byder - på både godt og ondt.
I Folkesparekassen introducerer vi nu Bæredygtig rådgivning
360. Det er et møde med din rådgiver, hvor I kommer hele vejen
rundt om din økonomi. Målet er at sikre dig en samlet løsning,
der på både kort og lang sigt giver bedst mening for dig og din
familie.
Vi kan give dig overblik
Med et overblik over dine daglige behov og
kendskab til dine ønsker for fremtiden kan vi
i fællesskab finde frem til den bedst mulige
og mest bæredygtige sammensætning af din
økonomi.
På et møde i sparekassen gennemgår vi din
hverdagsøkonomi, opsparing og investering, boliglån og eventuelle andre lån og
kreditter samt forsikring og pension.
På baggrund af gennemgangen kan vi
give dig nogle anbefalinger til, hvordan
du optimerer din økonomi og sikrer dig
og familien bedst muligt her og nu og i
fremtiden.
Et bæredygtigt rådgivningsmøde tager
omkring en time. Det er gratis for dig og du afgør
naturligvis selv, om du vil følge vores anbefalinger.
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Fremgang i indtjening og solvens
Årsregnskab 2014
Folkesparekassens årsregnskab for
2014 udviser en fremgang i nettorenteog gebyrindtægter på 11,1 %. Det kan
henføres til tilgang af nye kunder samt
øget aktivitet i forhold til bestående
kunder. Som følge af sammenlægningen med Funder Fælleskasse i 2014 er
solvensen øget til 24,3 %.
I Folkesparekassen skal kunderne ikke
betale for udbytte til aktionærer og
til dækning af spekulative aktiviteter.
Folkesparekassen tager udgangspunkt
i et mål om at tilbyde den bedst mulige
finansiering til den enkelte kunde. Derudover arbejder sparekassen for større
bæredygtighed indenfor samfundsøkonomi og miljø. Denne tilgang tiltaler
mange, der på den baggrund vælger at
skifte til Folkesparekassen.
I 2014 blev Folkesparekassen og Funder
Fælleskasse sammenlagt med Folkesparekassen som det fortsættende
pengeinstitut. Det betyder marginalt for
driftsresultatet men øger såvel balance
som egenkapital.
Resultatet
Driften viser et overskud før skat på
3,5 mio. kr. Det er en forbedring på
0,7 mio. kr. i forhold til 2013. Ved årets
begyndelse var der forventet et overskud før skat på 3,0 mio. kr.
Netto rente- og gebyrindtægter stiger
fra 30,8 mio. kr. til 34,2 mio. kr. Det er
en stigning på 3,4 mio. kr., hvilket svarer
til 11,1 %. Stigningen kan tilskrives såvel
forbedrede nettorenteindtægter samt
øget indtjening på gebyr og provisionsindtægter. Blandt andet har der været
stor travlhed med omlægning af boliglån
for kunder i 2014. Det afspejles i gebyrog provisionsindtægterne. Udgifter
til personale og administration stiger
med 2,4 mio. kr. Det svarer til 9,4 %.
Stigningen skal blandt andet ses i lyset
af, at Odense afdeling først på året 2014
flyttede i nye lokaler.
Andre driftsindtægter var i 2013 positivt
påvirket af salg af ejendomme i Aarhus
og Varde med 1,0 mio. kr. Det vedrører
dels ejendommen i Banegårdsgade
samt ejendomme overtaget ved sammenlægningen med JAK Andelskassen
Varde. Der er som følge heraf et fald i
andre driftsindtægter fra 1,2 mio. kr. i

2013 til 0,3 mio. kr. i 2014. Folkesparekassen har et fald i nedskrivninger på
udlån fra 2,0 mio. kr. i 2013 til 1,1 mio.
kr. i 2014. Nedskrivningsprocenten er
på 0,3. Det er et lavt niveau, hvilket kan
tilskrives, at det generelt går bedre i
samfundet.
Balancen
Udlån er steget fra 319,7 mio. kr. i 2013
til 320,7 mio. kr. i 2014. Det svarer til en
stigning på 0,3 %. Ved sammenlægningen med Funder Fælleskasse overtog
Folkesparekassen udlån for 15,0 mio. kr.
Ses bort herfra har der været et fald i
udlån på 4,4 %.
Indlån er steget fra 143,6 mio. kr. til
160,9 mio. kr. svarende til en stigning på
10,6 %. Fra Funder Fælleskasse blev der
overtaget indlån for 7,9 mio. kr. Der har
således i den øvrige del af Folkesparekassen været en stigning i indlån på
8,8 %.
Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i samfundet, hvor kunderne
i vid udstrækning sparer op og afvikler
gæld.
Balancen er øget fra 602,1 mio. kr. i 2013
til 659,4 mio. kr. i 2014. Det er en stigning på 9,5 %. Den overtagne balance fra
Funder Fælleskasse var på 30,3 mio. kr.
Ses bort fra denne del af stigningen er
balancen øget med 4,5 %.
Egenkapitalen er på 98 mio. kr. Den
er forbedret med 23,0 mio. kr. i årets
løb. Det kan henføres til overtaget
egenkapital i forbindelse med sammenlægningen med Funder Fælleskasse
på 21,1 mio. kr. Hertil kommer konsolidering af årets resultat efter skat på
2,7 mio. kr. Endelig er garantkapitalen
faldet med 0,8 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent er ultimo
2014 opgjort til 24,3 % mod 19,4 %
ultimo 2013. Solvensbehovet er fastlagt
til 9,7 %. Det giver en solvensmæssig
stødpude på 14,6 %.
Det fulde regnskab kan udleveres eller
fremsendes ved henvendelse til Folkesparekassen. Regnskabet vil også blive
lagt ud på sparekassens hjemmeside.
Direktør
Martha Petersen
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Resultatopgørelse for 2014
(i 1.000 kr.)

2014
Renteindtægter
Renteudgifter
Netto renteindtægter
Udbytte af kapitalandele
Gebyrer og provisionsindtægter
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter
Netto rente- og gebyrindtægter
Kursreguleringer
Andre driftsindtægter
Udgifter til personale og administration
Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
Andre driftsudgifter
Tab og nedskrivninger på debitorer
Resultat før skat
Skat
Årets resultat

24.262
912
23.350
42
11.400
555
34.237
-99
262
27.839
871
1.024
1.126
3.540
798
2.742

2013 Afvigelse
23.163
1.803
21.360
65
10.037
659
30.803
396
1.203
25.455
698
1.414
2.022
2.813
388
2.425

Afvigelse
i pct.

1.099
-891
1.990
-23
1.363
-104
3.434
-495
-941
2.384
173
-390
-896
727
410
317

4,7
-49,4
9,3
-35,4
13,6
-15,8
11,1
-125,0
-78,2
9,4
24,8
-27,6
-44,3
25,8
105,7
13,1

2013 Afvigelse

Afvigelse
i pct.

Balance pr. 31. december 2014
(i 1.000 kr.)

2014

Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
Udlån
Obligationer
Aktier mv.
Materielle aktiver
Andre aktiver
Aktiver i alt

51.386
42.005
320.647
215.497
10.756
14.835
4.322
659.448

17.096
40.923
319.678
193.266
11.879
15.192
4.043
602.077

34.290
1.082
969
22.231
-1.123
-357
279
57.371

200,6
2,6
0,3
11,5
-9,5
-2,3
6,9
9,5

Passiver
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
Indlån
Andre passiver
Hensatte forpligtelser
Egenkapital
Passiver i alt

41.512
501.592
18.309
0
98.035
659.448

53.988
453.603
19.535
0
74.951
602.077

-12.476
47.989
-1.226
0
23.084
57.371

-23,1
10,6
-6,3
0
30,8
9,5

Ikke balanceførte poster
Garantier
Andre forpligtelser
Ikke balanceførte poster i alt

105.471
16.993
122.464

80.424
13.554
93.978

25.047
3.439
28.486

31,1
25,4
30,3

24,3

19,4

4,9

25,3

Sparekassens soliditet i procent andrager
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Herningvej 37
8600 Silkeborg
 86 81 16 11

Østerallé 8a
8400 Ebeltoft
 86 34 09 00

Frederiks Allé 43
8000 Aarhus C
 86 13 51 00

Dalumvej 11
5250 Odense SV
 66 11 22 31
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Har du sikret dig selv og dine ting?
Hvis uheldet er ude og skaden sker, er
det trygt at vide, at du og dine private
ejendele trods alt er godt forsikret.
Ved at samle dine forsikringer i Folkesparekassen, kan du ordne både dine
bankforretninger og dine forsikringer
her hos os. Det er både nemt og bekvemt, og når vi kender dig i forvejen,
kan vi bedre rådgive dig og sikre, at du
har de dækninger, du har brug for.
Vi samarbejder med Privatsikring
om tegning af skadeforsikringer til
privatkunder. I sparekassen tager vi os
af selve tegningen, mens forsikringsselskabet ordner skadebehandlinger og alt
det forsikringstekniske.
Høj grad af fleksibilitet
Forsikringerne har som udgangspunkt
nogle af de bedste dækninger på markedet, men derudover kan du vælge ekstra
dækninger til og fra, som det passer dig.
Du er naturligvis selv herre over størrelsen på selvrisikoen og sammensætningen af de enkelte dækninger.

Det giver dig den bedste mulighed for
selv at bestemme, hvad forsikringerne
skal koste.

Vi tilbyder følgende typer af skadeforsikring gennem Privatsikring:
•
•
•
•

Bilforsikring
Indboforsikring
Husforsikring
Ulykkesforsikring

Til højre kan du læse eksempler på
mulighederne med Privatsikring. Vil du
se flere, kan du besøge Privatsikrings
hjemmeside www.privatsikring.dk.
Ønsker du en gennemgang af dine
forsikringer eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til os.
Det er Lokale Pengeinstitutter, der sammen med Codan har etableret Privatsikring A/S. 

En solid plan for fremtiden
I Folkesparekassen vil vi gerne have
flere og mere tilfredse kunder frem
mod 2020. Det skal blandt andet lykkes
ved hjælp af en række nye tiltag og
endnu bedre kundeoplevelser.

Mål for 2020
• Større kendskab til værdier
• Større kundetilfredshed og -loyalitet
• 11.000 kunder
• Tilpasset lavrentekoncept

Selvom det går godt i Folkesparekassen, er der altid noget, vi kan gøre endnu
bedre. Derfor blev både repræsentantskab, bestyrelse og medarbejdere i 2.
halvår af 2014 involveret i en omfattende plan for sparekassens virke frem
mod år 2020. Det store arbejde resulterede i følgende vision og mål:

For hvert af de fire mål blev der udarbejdet konkrete handlingsplaner. For
eksempel har vi iværksat Bæredygtig
rådgivning, der giver mulighed for at
få gennemgået sin privatøkonomi fra
A til Z (læs mere på forsiden). Det giver
fordele for dig, der vil have en enkelt og
overskuelig økonomi og måske samtidig
spare penge. Samtidig giver det os mulighed for at kunne tilbyde endnu bedre
løsninger til lavere priser.
Derudover har vi øget vores fokus på
bedre it-systemer, udvikling af kompetencer samt forenkling af arbejdsgange, der samlet set skal gøre vores
ekspedition og rådgivning endnu bedre,
hurtigere og mere smidig. 

Indboforsikring
Vores indboforsikring giver dig faktisk
fire gode forsikringer i én. Blandt andet
Verdensrejsedækning, som for eksempel dækker sygebehandling og hjemtransport ved akut sygdom på private
ferierejser i hele verden.
Husforsikring
Til din husforsikring kan du som noget
nyt tilvælge Udvidet vandskade. Den
dækker skader på huset efter længere
tids regn, indtrængende fygesne, kloakeller grundvand eller dryp fra synlige rør.
Ulykkesforsikring
Vores ulykkesforsikring dækker blandt
andet sportsskader. Har du børn, kan
du som en nyhed tilvælge Privatsikring Kids, der dækker ved mén efter en
alvorlig sygdom eller en ulykke.

Repræsentantskabsmøde
Folkesparekassen afholdt ordinært repræsentantskabsmødet den 21. marts i
sparekassens lokaler i Silkeborg.
Genvalg
På mødet godkendte
repræsentantskabet
årsregnskabet for
2014. Kurt Poulsen
var på valg til bestyrelsen og modtog
genvalg uden modkandidater.
Ny revisor
Repræsentantskabet valgte PWC i Ikast
som ny revisor i Folkesparekassen efter
forslag fra bestyrelsen.
Repræsentantskabet er Folkesparekassens
øverste ledelsesmyndighed og består af 46
personer valgt af sparekassens garanter. 

folkesparekassen.dk
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Vision 2020
• Folkesparekassen er en del af en
bevægelse, som alle i og omkring
sparekassen er engagerede i
• Kunderne oplever en nærværende og
proaktiv betjening. Bagved ligger en
kompetent og effektiv organisation
• Folkesparekassen har en fremsynet
ledelse og bæredygtig drift

Bilforsikring
Din bilforsikring kan blandt andet
udvides med en førerpladsdækning, der
giver dig erstatning for personskade
i forbindelse med et solouheld. For
eksempel hvis du kører ind i et vejtræ på
grund af en sneglat vej.

