Årsregnskabsmeddelelse for 2010
Rise Sparekasse, Store Rise Landevej 10, 5970 Ærøskøbing
Årsrapporten i overskrifter:
Krise, nej ikke i Rise Sparekasse. Vi er en meget solid og meget likvid Sparekasse med et stort
indlånsoverskud som er vokset som følge af krisen i både år 2009 og i år 2010. Vi er i en situation
som gør at vi selv kan finansierer vores vækst.
Resultatet andrager tkr. 1.549 efter skat. Bankpakke I og Amagerbankens konkurs er udgiftsført
med tkr. 2.463 i år 2010.
Soliditeten er i top med en solvensprocent på 20,5 % mod lovens krav på 8,0 %.
Sparekassen har modsat mange andre i sektoren benyttet sig af muligheden for at træde på
speederen her i disse krise år. Vi har rigtig godt gang i væksten. Vores forretning udvikler sig på
stort set alle væsentlige områder.
Kundeantallet er netto øget med 457 nye kunder i år 2010 hvilket svarer til 12,9. Væksten er stort
set ligeligt fordelt mellem hovedkontoret på Ærø og filialen i Svendborg.
Vækst i netto rente- og gebyrindtægterne på 22,9 % eller 3,6 mio. kr.
Vækst i udlån med 22,4 % eller 37,4 mio. kr.
Vækst i indlån 24,2 % eller 65,9 mio. kr.
Vækst i balancen med 23,2 % eller 76,1 mio. kr. til i alt 404.795 tkr.
Garantimassen er faldet med 9,4 % eller 8,6 mio. kr.
Nedskrivninger udgiftsført med 1,7 mio. kr.
Vækst i omkostningerne med 24,1 % eller 3,0 mio. kr. (renovering af hovedkontoret, afholdt 150
års jubilæum, Svendborg afdeling ej rentabel endnu)
Sparekassens egenkapital er for første gang nu rundet 50 mio. kr. Antallet af garanter i Rise
Sparekasse andrager pr. 31.12.10 i alt 1.047. Dette er en forøgelse med 119 nye garanter i år
2010. Samlet er der indbetalt 13,1 mio. kr. i garantkapital hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. i det
forgangne år.
Årsrapporten er som nævnt overfor negativt påvirket med tkr. 2.463 i betaling til bankpakke I samt
Amagerbankens konkurs.
Sparekassen arbejder med løbende udvikling. Derfor er der igangsat et strategiprojekt som skal løbe
frem til år 2015. Projektet skal afstikke sparekassens markedsmæssige tiltag og position frem til år
2015 og være hjørnestenen som sikre at sparekassens positive udvikling forsætter.
I år 2011 vil der forsat være stor usikkerhed omkring verdensøkonomien. Denne usikkerhed vil få
stor indflydelse på sparekassens resultat. Vi forventer et pænt stigende resultat før
kursreguleringer, skat og evt. betaling til redning af andre pengeinstitutter i Danmark.
I Rise Sparekasse kan kunderne forvente, at vi kender dem, yder god rådgivning og at vi bakker op
omkring sunde investeringer som de ønsker at deltage i uanset om det er krisetid eller
højkonjunktur.
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