Bemærkninger til Folkesparekassens årsrapport for 2017

Bedste resultat i Folkesparekassens historie
Folkesparekassens årsregnskab for 2017 udviser et overskud på 5,7 mio.kr. før skat. Det er det bedste resultat i
sparekassens historie.
Trods faldende rente i samfundet har Folkesparekassen
formået at fastholde renteindtægterne. Det skyldes højere
udlån. Regnskabet er præget af udfasning af en aktivitet
omkring clearingydelser til andre pengeinstitutter. Det
har ført til faldende gebyrindtægter, men også faldende
omkostninger.
Positive kursreguleringer og meget lave nedskrivninger er
medvirkende årsag til det pæne resultat.
Folkesparekassen har i 2017 gennemført en stor organisationsændring med det sigte at skabe mere tid til rådgivning af kunderne og øge effektiviteten i de administrative
processer.
Resultatet
Driften viser et overskud på 5,7 mio.kr. før skat. Det ligger
0,2 mio.kr. over resultatet fra 2016, der også var ekstraordinært højt.
Netto rente- og gebyrindtægterne falder fra 33,0 mio.kr.
til 30,2 mio.kr. Det er et fald på 2,8 mio.kr., hvilket svarer
til 8,5 %. Nettorenteindtægterne er stort set uændrede i
forhold til 2016. Til gengæld falder gebyr- og provisionsindtægterne med 2,4 mio.kr. fra 14,6 til 12,2 mio.kr. Det
svarer til 16,7 %. Den primære årsag til faldet er udfasning
af aktiviteten omkring clearingydelser til andre pengeinstitutter.
Udgifterne til personale og administration falder med 2,9
mio.kr. svarende til 9,7 %. Udgifterne falder fra 30,1 mio.
kr. til 27,2 mio.kr. Det skyldes reducerede udgifter i forbindelse med udfasningen af clearingydelser samt personalereduktion i forbindelse med effektiviseringstiltag. En del
af forklaringen på faldet er også, at personaleudgifterne
i 2016 var ekstraordinært høje blandt andet som følge af
fratrædelsesomkostninger i forbindelse med lukning af
Ebeltoft afdeling.
Folkesparekassen har en meget forsigtig politik for
placering i obligationer. Der investeres kun i obligationer

med kort løbetid. Renten på disse obligationer er faldet
til et endnu lavere niveau i det forløbne år. Der har i 2017
været positive kursreguleringer på obligationsbeholdningen for 1,7 mio. kr. Folkesparekassen er medejer af nogle
af de selskaber med hvem, der også er et samarbejde.
Det drejer sig om blandt andet DLR og SparInvest, men
også indirekte Totalkredit. Der har samlet været positive
kursreguleringer på sparekassens aktier i de pågældende
selskaber for 0,9 mio.kr. De samlede kursreguleringer, der
også omfatter en mindre gevinst på håndtering af rejsevaluta for kunder, er på 2,7 mio. kr.
I forbindelse med clearing på vegne af andre pengeinstitutter, har der været indgået en særaftale med det ene
institut. For denne opgave har sparekassen modtaget et
administrationsvederlag på 3,0 mio. kr. i 2016. Da aftalen
udløb i foråret 2017 er beløbet reduceret forholdsmæssigt til 1 mio.kr. Beløbene indgår i regnskabet under posten
andre driftsindtægter.
Folkesparekassen har nedskrivninger på udlån for 0,5 mio.
kr. Det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,1. I 2016
var nedskrivningerne til sammenligning på 2,8 mio.kr. Det
lave nedskrivningsbehov afspejler de gode konjunkturer i
samfundet samt en stram kreditstyring.
Balancen
Udlån er steget med 7,7 mio.kr. fra 320,6 mio.kr. i 2016
til 328,3 mio.kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 2,4
%. Indlån er steget med 37,6 mio.kr. Det er en stigning fra
577,1 mio.kr. til 614,7 mio.kr. svarende til 6,5 %.
Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i samfundet, hvor kunderne i vid udstrækning fortsat sparer op
og afvikler gæld.
Balancen er øget fra 744,0 mio.kr. i 2016 til 781,6 mio.kr. i
2017. Det er en stigning på 5,1 %.
Egenkapitalen er steget fra 101,7 mio.kr. ultimo 2016 til
106,0 mio.kr. ultimo 2017. Den er forbedret med 4,3 mio.
kr. i årets løb. Det kan henføres til konsolidering på 4,5 mio.
kr. samt nettoafgang af garantkapital på 0,2 mio.kr.

Sparekassens solvensprocent er ultimo 2017 opgjort til
21,5 % mod 20,7 % ultimo 2016. Solvensbehovet er fastlagt
til 10,4 %. Tillagt en lovpligtig kapitalbevaringsbuffer på 1,3
% giver det en solvensmæssig stødpude på 9,8 % point.

Nye kapitalkrav betyder øget fokus på at gennemføre
tiltag, der kan øge egenkapitalen. Det er planen, at det skal
ske ved en kombination af større indtjening og tegning af
yderligere garantkapital.

Kunder og garanter
Folkesparekassen har i 2017 haft en nettotilgang af kunder på 167. Folkesparekassen har pr. 31.12.2017 i alt 9.177
kunder. Heraf er 3.985 garanter.

Det fulde regnskab kan udleveres eller fremsendes ved
henvendelse til Folkesparekassen. Regnskabet vil også
blive lagt ud på sparekassens hjemmeside folkesparekassen.dk/regnskaber.

Forventninger til 2018
Folkesparekassen forventer i 2018 at opnå det fulde
udbytte af den nye organisation. Det forventes at kunne
ses på regnskabsresultatet ved øgede nettorente- og
gebyrindtægter og ved at omkostningerne, bortset fra
almindelige prisstigninger, kan holdes i ro.
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