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Åbningsreception i Odense
Den 8. januar kl. 10 åbnede Folkesparekassens Odense-afdeling i nyistandsatte lokaler på Dalumvej i den fynske
hovedstads sydvestlige del.
Det blev markeret med en hyggelig
reception på en frostklar fredag den 24.
januar, hvor afdelingens medarbejdere
bød kunder og samarbejdspartnere
indenfor i varmen til en let buffet, kaffe
og chokolade.
Der var mulighed for at nyde de lækre
fransk/fynske økologiske specialiteter
fra Caroline i Nørregade. Det benyttede
mange sig af.

Læs
også:

•
•
•
•

I løbet af hele eftermiddagen strømmede gæsterne til for at hilse på og lykønske med de nye lokaler. De medbragte
mange flotte gaver i form af blomster,
vin, chokolade med mere, som vi her
gerne vil takke for på afdelingens vegne.
Det er nu blevet dagligdag på Dalumvej,
men alt er alligevel ikke som før. Med ét
er Folkesparekassen blevet synlig i gadebilledet, og det får mange forbipasserende til at stoppe op og og kigge ind for
at høre, hvad det er for en sparekasse,
der nu er kommet til Dalum. 
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Årsregnskab 2013
Fremgang i udlån og antal kunder
Folkesparekassens årsregnskab for
2013 er kendetegnet ved højere vækst i
udlån sammenlignet med de senere år.
Det kan henføres til en stor tilgang af
nye kunder.
Det må konstateres, at de værdier
Folkesparekassen bygger på, tiltaler
mange. I Folkesparekassen skal kunderne ikke betale for udbytte til aktionærer
og til dækning af spekulative aktiviteter.
For den enkelte kunde betyder det, at
der alene skal betales for administration
og en passende konsolidering. Folkesparekassens aktiviteter tager desuden
udgangspunkt i et mål om at medvirke
til større bæredygtighed indenfor samfundsøkonomi og miljø.
I 2013 er Folkesparekassen blevet mere
synlig. Dels ved en ny og bedre placering
af afdelingen i Aarhus, dels ved en øget
markedsføringsindsats. Sammenholdt
med værdierne fører dette til en stor
tilgang af nye kunder.
I foråret 2013 bliver der gennemført en
sammenlægning af Ebeltoft Andelskasse og Folkesparekassen med Folkesparekassen som den fortsættende
part. Det er også en medvirkende årsag
til den større aktivitet.
Folkesparekassen har 7.826 kunder ved
udgangen af 2013 mod 6.905 ultimo
2012.
Resultatet
Driften viser et overskud før skat på
2,8 mio. kr. Det er en forbedring på
0,4 mio. kr. i forhold til 2012. Samlet
påvirkes driftsresultatet kun marginalt
af sammenlægningen med Ebeltoft
Andelskasse.
Netto rente- og gebyrindtægter stiger
fra 28,2 mio. kr. til 30,8 mio. kr. Det er en
stigning på 2,56 mio. kr., hvilket svarer
til 9,1 %. Ses bort fra sammenlægningen
med Ebeltoft Andelskasse er stigningen
1,2 %. Udgifter til personale og administration stiger med 3,1 mio. kr. fra 22,3
mio. kr. til 25,4 mio. kr. Det svarer til
14 %. Reguleres for tallene fra Ebeltoft
Andelskasse udgør stigningen 5,8 %.

Andre driftsindtægter er positivt påvirket af salg af ejendomme i Århus og
Varde med 1,0 mio. kr. Det vedrører dels
ejendommen i Banegårdsgade samt
ejendomme overtaget ved sammenlægningen med Andelskassen J.A.K. Varde.
Folkesparekassen har et fald i posten
tab og nedskrivninger på 53,3 % i forhold
til 2012. Tab og nedskrivninger udgør
2,0 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til en
nedskrivningsprocent på 0,6.
Balancen
Udlån er steget fra 269,9 mio. kr. i 2012
til 319,7 mio. kr. i 2013. Det svarer til
en stigning på 18,5 %. Indlån er steget
fra 398,5 mio. kr. til 453,6 mio. kr. svarende til 13,8 %. Ses bort fra overtagne
engagementer fra Ebeltoft Andelskasse
er udlånsstigningen på 8,6 % og indlånsstigningen på 3,4 %.
Balancen er øget fra 530,49 mio. kr. i
2012 til 602,1mio. kr. i 2013. Det er en
stigning på 9,4 %.
Egenkapitalen er forbedret med 10,5
mio. kr. i årets løb. Det kan henføres
til overtaget egenkapital i forbindelse
med sammenlægningen med Ebeltoft
Andelskasse på 8,8 mio. kr. Hertil kommer konsolidering af årets resultat efter
skat på 2,4 mio. kr. Opskrivningshenlæggelse på 0,6 mio. kr. på ejendommen
i Århus er nedskrevet i forbindelse med
salget. Beløbet er i stedet indtægtsført
under andre driftsindtægter. Endelig er
garantkapitalen faldet med 0,1 mio. kr.
Sparekassens solvensprocent er ultimo
2013 opgjort til 19,4 %. Solvensbehovet
er fastlagt til 10,7 %. Det giver en solvensmæssig stødpude på 8,7 %.
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 2013
(i 1.000 kr.)

2013
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

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

2012 Afvigelse
21.978
2.597
19.381
16
9.486
640
28.243
1.570
38
22.320
583
796
3.738
2.414
533
1.881

Afvigelse
i pct.

1.185
-794
1.979
49
551
19
2.560
-1.174
1.165
3.135
115
618
-1.716
399
-145
544

5,4
-30,6
10,2
306,3
5,8
3,0
9,1
-74,8
3.065,8
14,0
19,7
77,6
-45,9
16,5
-27,2
28,9

2012 Afvigelse

Afvigelse
i pct.

Balance pr. 31. december 2013
(i 1.000 kr.)

2013

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

17.096
40.923
319.678
193.266
11.879
15.192
4.043
602.077

31.621
26.033
269.867
170.569
11.867
15.295
5.192
530.444

-14.525
14.890
49.811
22.697
12
-103
-1.149
71.633

-45,9
57,2
18,5
13,3
0,1
-0,7
-22,1
13,5

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

53.988
453.603
19.535
0
74.951
602.077

58.843
398.532
8.433
204
64.432
530.444

-4.855
55.071
11.102
-204
10.519
71.633

-8,3
13,8
131,6
-100,0
16,3
13,5

80.424
13.554
93.978

99.714
0
99.714

-19.290
13.554
-5.736

-19,3

19,4

17,6

1,8

10,2

Ikke balanceførte poster
Garantier
Andre forpligtelser
Ikke balanceførte poster i alt
Sparekassens soliditet i procent andrager
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Ny leder af afdelingen i Silkeborg
Jens Kjærsgaard, 46, er fra 1. april ansat som ny afdelingsleder i Folkesparekassen Silkeborg. Her afløser han Brian
Enevoldsen, der har overtaget posten
som afdelingsleder i Aarhusafdelingen.

Nyt medlem i
bestyrelsen

Jens er bosiddende i Silkeborg, kun
godt 10 minutters rask cykeltur fra sit
nye arbejdssted på Herningvej. Han er
oprindelig nordjyde, mere præcist fra
Hjørring, men har efter en årrække i hovedstaden slået sig ned i det midtjyske
sammen med familien, hvor han nu har
boet i 16 år.
Hustruen Dorthe er lægesekretær
på Aleris-Hamlet i Aarhus, men har
tidligere været 11 år i lægepraksis i
Silkeborg. Sammen har de sønnerne
Mathias på 13 år, der er aktiv håndboldog fodboldspiller i den lokale sportsklub,
og Christian på 15, der spiller håndbold i
Silkeborg Voel KFUM. Til familien hører
også Baloo, en sort labrador af typen F1.
Jens er selv sportsinteresseret, og i den
sparsomme fritid når han ind i mellem
i fitnesscenter eller ud på en løbetur.
Derudover har han et golfmedlemsskab,
som dog ikke er blevet brugt så flittigt
på det seneste.
Jens Kjærsgaard kommer fra Den Jyske
Sparekasse i Farsø, hvor han har siddet
med rådgivning af erhvervskunder.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I FOLKESPAREKASSEN
22. MARTS 2014

Lone Klit Malm blev nyt medlem af
Folkesparekassens bestyrelse, da der
på repræsentantskabsmødet den 22.
marts var ikke mindre end 3 bestyrelsesposter på valg.

Han er HD i Finansiering fra Handelshøjskolen i København og har mere end
20 års solid erfaring i den finansielle
sektor med rådgivning og kredit især til
erhvervskunder. Tidligere har han blandt
andet arbejdet i Jyske Bank i Silkeborg, i
FIH og i Nykredit.
I Folkesparekassen vil Jens have
ansvaret for rådgivning af afdelingens
erhvervskunder. Han glæder sig til at
komme i gang og ser frem til at tage
imod nye såvel som eksisterende kunder i afdelingen på Herningvej. 

Sæt din underskrift digitalt

I Netbank har der længe været et
såkaldt underskriftsrum, hvor man
har haft mulighed for at underskrive
kreditaftaler ved hjælp af sit personlige
NemID. Nu er underskriftsrummet flyttet ud af Netbank, så også kunder uden
en Netbankaftale får mulighed for at
underskrive digitalt. Derudover er der
nu også mulighed for at underskrive
andre dokumenter. For eksempel en
pensionsordning, gruppeforsikring, køb
af garantbevis eller en fast overførsel. 

Efter afstemningen stod det klart, at
posten gik til Lone Klit Malm. Et stort
tillykke til Lone og god arbejdslyst til den
nye bestyrelse i Folkesparekassen. 

Ja til Funder
Fælleskasse
Den planlagte sammenlægning af Folkesparekassen og Funder Fælleskasse
Andelskasse blev godkendt af repræsentantskabet.
På en ekstraordinær generalforsamling
den 3. april - efter Garantinformations
deadline - skal den endelige godkendelse fra Fælleskassens andelshavere
til afstemning. Godkendes sammenlægningen også her, afventes myndighedernes godkendelse i maj.
Herefter går arbejdet i gang med at
konvertere Fælleskassens kunder over
til Folkesparekassen. 
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Fremover kan du slippe for en tur i
sparekassen, hvis du skal underskrive
nye aftaler. De fleste dokumenter kan
du nu signere digitalt.

Der var i alt 5 kandidater opstillet.
Formand Mads Velbæk, bestyrelsesmedlem Helle Nielsen, Helle Munch
Oldefar fra Odense samt Lone Klit Malm
og Sune Vadsholt Lyster, begge fra
Aarhus. Mads Velbæk og Helle Nielsen
blev begge genvalgt, mens den tredje
post i bestyrelsen skulle besættes af
et nyt medlem. Aage Kirkegaard havde
forinden meddelt, at han ikke ønskede
at stille op igen.

