Løkken Sparekasse er solid
Den globale
økonomi medfører, at en krise
i USA har bredt
sig til Europa og
dermed til Danmark.
Selv om krisen naturligvis også påvirker Løkken Sparekasse i mindre
grad, skal der ikke herske tvivl om,
at sparekassen er mere end rigeligt
polstret til at modstå de små krusninger, der måtte komme.
Gennem en årrække har Løkken Sparekasse fået positiv omtale i medierne, og
det føler jeg har været ganske fortjent.
Vi har været begunstiget af en god
udvikling i vores regnskabsresultater og
tilgang af mange nye kunder.
De mindre gode tider i sektoren har
været meget omtalt i dagspressen. Og
Løkken Sparekasse er ikke gået ram
forbi. Og det er ganske ufortjent.
På grund af kraftige kursfald og de
generelt mindre gode tider for erhvervslivet, viste regnskabet for første halvår
2008 et mindre underskud på 660.000
kr. Det er for os ganske udramatisk,
og kan på ingen måde rokke Løkken
Sparekasse. Halvårsregnskabet er
omtalt på næste side.

Et enkelt dagblad omtalte regnskabet på
en for os mindre god måde. Rent faktisk
var de fleste af oplysningerne uden bund i
virkeligheden. Men ingen skal drage i tvivl,
at Løkken Sparekasse er meget solid.
Den seneste tid har enkelte andre
pengeinstitutter måttet erkende, at der
har været behov for hjælp. Derfor fandt
jeg anledning til igen at fortælle om Løkken Sparekasses styrke. Det skete på
vores hjemmeside 23. september, og her
bringes uddrag af skrivelsen:
Sikkerhed i Løkken Sparekasse
Sparekassen er 137 år og har altid ført en
fornuftig politik.
Vi har gennem årene været en åben
og troværdig samarbejdspartner, hvor
trygheden er i højsædet. Det kan på
simpel vis sammenlignes med økonomien
i en ganske almindelig husholdning.
Hver dag skal være en ny god dag at
vågne op til.
Solvens og likviditet er de magiske ord,
når det gælder pengeinstitutterne.
Løkken Sparekasse er meget sikker på
begge områder. Med en solvens på 17,7,
hvor lovens mindstekrav er 8, er vi blandt
de mest sikre i Danmark. Også likviditetsmæssigt er vi fint kørende med et udlån,
der kun i mindre grad overstiger indlånet.
Kombineret med et godt samarbejde med
en række store finansielle virksomheder
i Danmark er vi godt dækket også med
hensyn til likviditet.

Sparekassens ansvarlige kapital udgør
ifølge halvårsregnskabet 454 mio. kr.
der fordeler sig med sparekassens egne
midler på 230 mio. kr. og garanternes
indskud på 224 mio. kr. Der har således
ikke været behov for optagelse af særskilt
ansvarlig lånekapital.
Løkken Sparekasse har godt 16.000
kunder fordelt over hele landet. Langt den
største del er privatkunder, hvor der er
minimal risiko, og også for engagementer
med erhvervskunder er der i stort omfang
stillet betryggende sikkerhed for engagementet. Samlet set har Løkken Sparekasse dermed minimeret risikoen for tab.
Den grundlæggende indtjening i sparekassen er meget tilfredsstillende, og
vores omkostninger har gennem mange
år været på et meget lavt niveau.
På baggrund af de aktuelle forhold ser jeg
meget fortrøstningsfuldt på fremtiden for
både Løkken Sparekasse og vores kunder.
Det er mit håb, at disse ord bidrager til,
at du som garant får et indgående og
betryggende kendskab til de faktiske
forhold og styrken i Løkken Sparekasse.
Bemærkningerne i pressen kan ikke altid
stå alene.
Med venlig hilsen

Poul Johnsen
Sparekassedirektør
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Forsidebilledet:
Mårup Kirke er kendt af mange med
den specielle beliggenhed ved Vesterhavet.
Kirken ligger et stykke nord for Løkken.
I årenes løb er havet og skrænten kommet
stadig nærmere. Læs mere om kirkens
skæbne i artiklen på side 4.

