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Orienteringsbrev til alle vore garanter.
Den seneste tids uro omkring sparekassers garantkapital – forårsaget af Sparekassen Spar Mors’s
beklagelige kollaps – har givet anledning til flere spørgsmål fra vore garanter om, hvorvidt det nu er
sikkert at være garant, og om hvordan reglerne omkring eventuel indløsning af garantbeviserne er.
Derfor vælger vi at udsende dette brev til alle vore garanter.
Lad os indledningsvis slå fast: Borbjerg Sparekasse er ikke i problemer!
Vi har altid tilstræbt at føre en fornuftig politik, hvor væksten i udlån og væksten i indlån følges ad.
Vi har også hele tiden haft et pænt indlånsoverskud, hvilket vil sige, at vore kunder har flere penge
indestående hos os, end vi har lånt ud. Det betyder, at vi er i en stabil position, hvor vi ikke er
afhængige af at låne penge af andre pengeinstitutter på pengemarkedet. Pr. 30/9 udgjorde vores
udlån 87,5 % af indlånet.
Sparekassen har aldrig været involveret i finansiering af ejendomsprojekter.
Ligeledes har vi altid tilstræbt, at vores indtjening følger vores vækst, således at vores egenkapital
er stor i forhold til vore udlån. Vores udlån er ca. 2,7 gange større end vores egenkapital, hvilket vil
sige at vores egenkapital er udlånt 2,7 gang. Hos nogle af de kollapsede pengeinstitutter var dette tal
oppe i nærheden af 10 gange, hvilket selvsagt gør disse institutter mere sårbare overfor tab.
En anden styrke er, at vi har vores garantkapital fordelt på mange garanter. Sparekassen har ca. 850
garanter, der i gennemsnit har lidt under kr. 12.000 i garantkapital. Det samlede garantbeløb udgør
lidt over kr. 10 mio.
Pr. 30/9 udgør sparekassens solvens 27,1 %. Hvis vi ikke medregner garantkapitalen, udgør den
stadig 19,9 %. Lovens krav er 8 %. Dette bekræfter, at vi er en særdeles velkonsolideret sparekasse.
Den samlede egenkapital udgør kr. 41 mio. hvoraf garantkapitalen udgør kr. 10 mio. Vi har altså kr.
31 mio. i ”egen egenkapital”, optjent gennem årene.
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Den seneste tid har der også været talt og skrevet meget om, hvorledes reglerne er for indløsning af
garantbeviser. Hos os har vi i mange år haft den regel, at når en garant ønsker at afhænde sit
garantbevis, er det sket ved, at vi har ”solgt” det til en ny/anden garant. Derved har vi haft en støt
vækst i garantkapitalen gennem årene, og den har ikke været faldende på noget tidspunkt. Det er
dette princip Det Private Beredskab nu henstiller, at alle garantsparekasser anvender.
Siden ”uroen” startede har vore garanter været særdeles trofaste – mange tak for det. Vi er særdeles
glade for at have opbakning fra vore garanter. Dette medvirker – sammen med vores egen gode
egenkapital – til, at vi har det nødvendige råderum i dagligdagen.
I de seneste 14 dage har alene 4 af vore 850 garanter ønsket at afhænde garantbeviser. Opgjort i
kroner udgør beløbet kun kr.114.000. På ventelisten er der i øjeblikket 2 garanter for tilsammen
47.000. Vi har således nytegnet garantbeviser for kr. 67.000 i samme periode.
Med dette brev håber vi at have bekræftet, at Borbjerg Sparekasse stadig er en solid og
veldrevet sparekasse baseret på mange gode, trofaste og solide kunder.
Skulle du imidlertid stadig have spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for
yderligere information.
Du er også velkommen til at deltage i et informationsmøde, som vi holder torsdag den 20.
november kl. 16,00 til ca. kl. 17,30 i sparekassen, hvor vi gennemgår og sammenligner udvalgte
nøgletal og svarer på spørgsmål under og efter mødet. Mødet afsluttes med en øl/vand og en
sandwich.
Tilmelding til mødet er nødvendigt efter først til mølle princippet på mail
lkd@borbjergsparekase.dk eller tlf. 9610 9635 senest dagen før.
Tak for din opmærksomhed.

Med venlig hilsen
Borbjerg Sparekasse
Jens Ejvind Toft
Bestyrelsesformand

Mogens Christensen
Direktør
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