
orsens orsens Banksmsætnoiing
steg en milliard

Rekordaar i bankens histories Omsætning 11966 paa 8,2 milliarder kr.
— Nettooverskuddet I fjor udgjorde 1.891.000 kroner

Horsens Bank holdt i gaar gene-
ralforsamling I
Haandværkerforeningen,hvor medlemmerne blev
orienteret om et meget fremgangs-
rigt aar for banken. Formanden,
tobaksfabrikant Poul Pete r-

e n, bed velkommen og udtalte
mindeord over direktor E. Juhl
Mikkelsen, Horsens, og proprietær
A. I. Overgaard, Hovedgaard, som
er afgaaet ved døden , og som havde
siddet 1 bankens bestyrelse.

Derefter aflagde formanden be-
retning, hvori han bl. a. sagde:

— Den danske okonomi har i 1966
været karakteriseret af mindre
fremgang end de nærmest forud-
gaaende aar. De penge- og finans-
politiske foranstaltninger, der blev
indført  1 1965, bevirkede en vis
afsvækkelse af den økonomiske  akti-
vitet, dog uden at bringe den fulde
beskæftigelse  i fare. De tre første
kvartaler af aaret viste en klar
afdæmpning  af efterspørgselspresset,
væksten i det private forbrug og de
private investeringer var aftagen-
de, ligesom stigningstakten i eks-
porten var stagnerende. Prisstig-
ningerne fortsatte, men i væsentlig
lavere grad end 1 1965, og der ind-
traadte en vis stabilisering af !
økoonomien . I efteraaret skete der imid-
lertid paany en kraftig stigning 1
den økonomiske  aktivitet, idet der
blev paabegyndt et meget betyde-
ligt boligbyggeri og offentligt byg-
geri, og importen steg meget
stærkt . Bedringen paa handels-
balancen kunne derfor ikke fasthol-
des, og aaret sluttede med et re-
kordunderskud paa, ca. 4 milliarder
kroner.

Nyt rekordaar for
obligationshandelen

Nationalbanken og de private
banker havde ved aarsskiftet et
nettotilgodehavende paa ca. 3,2
milliarder kr. i udenlandsk valuta,
og dot er ca. 120 mill. kr. mere end
ved udgangen af 1965. Den store
valutabeholdning er imidlertid
frernskaffet ved gældsstiftelse i ud-
landet. Erhvervslivet og det offent-
lige har 1 lobet af aaret laant be-
tydelig større belch i udlandet end
de 120 mill. kr., som den samlede
valutastilling er forbedret
men en endelig opgørelse  over disse
kapitalbevægelser foreligger ikke
paa nuwerende tidspunkt. Desværre
forringedes valutabeholdningen
januar 1967 med ca. 55 mill. kr.

1.966 blev et nyt rekordaar for
obligationshandelen. Omsætningen
bar været meget stor, og kurs-
niveauet ved aarets udgang var
nærmest en line smule over det
foregaaende aars. Nationalbanken
har hele aaret igennem gjort sig
store anstrengelser blot for at holde
kurserne og forhindre alt for store
udsving og har ved støtteopkob
maattet aftage for ca. 800 mill. kr.
obligationer, d. v. s. nominelt over
1 milliard kr.

Forventningerne om en hjemlig
diskontonedsættelse er endnu ikke
blevet opfyldt. Diskontoen er uæn-
dret 61/2 pct. siden juni 1964.

Banklikviditeten
stærktsvingende

Banklikviditeten har hele aaret
igennem været stærkt svingende,
men har til stadighed været meget
strain. Bankernes likviditet forrin-
gedes i løbet af 1966 med over 1
milliard kr., og forste kvartal af
1967 vil anspænde likviditeten yder-
ligere. Forringelsen skyldes dels
statens opsugning af ca. 900 mill.

dels stigningen seddelomløbet
og dels stigningen af deponerin-
gerne i Nationalbanken og i udlan-
det. Deponeringsaftalen med ban-
kerne er nu ændret saaledes, at de
20 pct. af indlaansstigningen, som
enten skulle indbetales til National-
banken eller deponeres i udlandet,
nu ogsaa kan bindes i obligationer
med en løbetid paa ikke over 10
mar. Nationalbanken indforte depo-
neringsaftalen i februar 1965 for at
stabilisere de okonomiske forhold

og  gennemføre en begrænsning af
pengeinstitutternes udlaan, men
dette kan vist ikke siges at være
naaet, og de i aarets lob forte for-

Tobaksfabrikant  Pout Petersen

handlinger mellem Nationalbanken
og de private banker har derfor
ikke kunnet fore til nogen lempelse
i kredit-politikken.

Strukturændringerne indenter
dansk bankvæsen fortsætter med
uformindsket kraft. De tre

hoved-bankerhar opkøbtendnu 6 provins-

Oget aktivitet
I det forløbne  aar har Horsens

Banks virksomhed været præget af
fortsat eget aktivitet, og forretnin-
gernes ornfang er steget betydeligt.
Vi har i aarets lob fuldfort moder-
niseringen af Tørring  Bank og
udvidet vor Sønderbro Afdeling, begge
steder med et smukt og særdeles
tilfredsstillende resultat. Vi er I
gang med opførelsen  af en ny og
længe tiltrængt bankbygning Nr.
Snede. I Hovedgaard rykker vi om
et par maaneder ind 1 helt nye,
moderne lokaler i en ny ejendom,
som er under opførelse paa samme
sted, hvor vi hidtil har haft til huse.
Vore filialer og kontorsteder arbej-
der alle godt og er i hoj grad med
til at aflaste det stigende

arbejdspresi hovedkontoret. Provinsban-
kerne har i samarbejde med

Københavnske  Bankers Forening vedta-
get at bygge en kursusejendom
Skanderborg, hvor dot er meningen
at videreuddanne vort personale.
En indsats paa dette omraade er
ikke mindst af betydning for et
erhverv, som bankvæsenet, hvor
medarbejderne ikke blot skal følge
med den stadige udvikling paa
clef bankfaglige omraade, men og-
saa i de forskellige grene af er-
hvervslivet. Kursusvirksomheden  vii
blive drevet under navnet „Bank-
foreningernes Kursuscenter".

For nogle maaneder siden ind-
ledte de to foreninger et samarbejde
om stiftelse af „Bankforeningernes
Forvaltningsinstitut", og Horsens
Bank kan derfor nu modtage til
forvaltning og administration mid-
ler, som hidrører fra baandlagt ary
og gayer, legater og fonds. Disse
midler, der hidtil har beroet under
Overformynderiet, vil successive
blive overfort til pengeinstitutterne

Provinsens størstedatacentral

Paa generalforsamlingen sidste
aar meddeltes det, at vi sammen
med 4 andre banker havde stiftet
foreningen „Østjyske  Bankers Data-
central", og at vi forventede at
kunne omlægge vor bogføring til
elektronisk databehandling i løbet
af aaret 1967. For i videst muligt
omfang at nedbringe de deltagende
bankers udgifter ved bogføringen ,
blev der 1 foraaret 1966 arbejdet
ihærdigt paa at udvide foreningens
medlemskreds most muligt. Disse

bestræbelser  resulterede i dannelsen
af en ny forening, som har faaet
navnet ,Bankdata". Den nye fore-
ning omfatter 18 banker og er den

største af de af provinsbankerne
oprettede datacentraler. Direktør  E.
Hogsaa, Horsens Bank, der har
gjort et meget stort arbejde for
oprettelsen, er formand for forenin-
gen. Centralen, der placeres i Fre-
dericia, forventes igangsat i lobet
af forstkommende sommer. Perso-

banker i aarets lob og 2 1 januar
1967. Af egentlige provinsbanksam-
menslutninger i 1966 er der to. nem-
lig Bornholmerbanken og Vendel-
bobanken. Varde Bank og Brorup
Bank er sammensluttet i januar
1967, Den største nyhed eller sensa-
tion i provinsbankverdenen er vel
nok planerne om en eventuel sam-
menslutning af to saa store banker
sum Aarhuus Privatbank og Fyens
Diskonto Kasse. I den udsendte
officielle fællesudtalelse hedder det,
at man kunne tænke sig en yder-
ligere udbygning i fortsættelse af
dot samarbejde, de to banker alle-
rede har med flere af

pengeinstitutternei provinsen. Hovedbankerne
hævder, at de ikke trækker kapital
ill Kobenhavn, men at de twert-
imod tilfører  provinsens erhvervsliv
kapital. Det er nok muligt, at det
har sin rigtighed visse steder, men
dot er vor overbevisning, at lokal-
banksystemet i høj grad har gavnet
provinsens erhvervsliv og fortsat vil
were I stand til at betjene kunderne
tilfredsstillende. Provinsbankerne
har gennem mange aar haft et
særdeles godt samarbejde med ho-
vedbankerne, og dot maa were 1
begge parters interesse, at struk-
turændringerne indenfor dansk
bankvæsen sker paa en saadan
maade, at man kan naa frem til et
godt og effektivt virkende bank-
system.

Hums Bank
nale er ansat, og omlægningen af
de mange konti er paabegyndt.

Aktieudvidelsen 1 april 1967 blev
særdeles godt modtaget. Nytegnin-
gen blev en stor succes, og dot viste
sig hurtigt umuligt  for as at op-
fylde alle ønsker om nye aktier helt
ud. Kursen for yore aktier var pr.
nytaar 1967 260 — en stigning paa
20 points siden nytaar 1966 —
trods aktieudvidelsen med 2 1/4 mill.
kr. Bestyrelsen har bemyndigelse til
at udvide aktiekapitalen med yder-
ligere 21/4 mill. kr. , men hvornaar
denne udvidelse skal finde sted,
foreligger der paa nuværende tids-
punkt intet om.

Rekordagtig stigning
Horsens Banks balance og

omsætning  udviste 1 1966 en rekord-
agtig vækst. Balancen er steget
med ca. 24 mill. kr. til 164,5 mill.
kr., men tallenes himmelflugt af-
spejles bedst i totalomsætningen,
der er steget 1 milliard 1 1966 HI ca.
8,2 milliarder kr. Bankens samlede
indlaansmidler er foroget med ca.
14 1/2 mill. kr. til 116,5 mill kr.
.Fremgangen fordeler sig med .: 1/2
mill. kr. paa folio, 0,4 mill. kr. paa

kontokurant, 3.8 mill. kr. paa ind-
laan paa anfordring og 9,8 mill. kr.
paa indlaan paa opsigelse. De
egentlige opsparingsmidler — ind-
laan paa opsigelse — er saaledes
steget med 14,7 pct., hvilket maa
siges at være meget tilfredsstil-
lende. De skattebegunstigede op-
sparingsformer har vist betydelig
fremgang og tilført  os mange nye
kunder, ligesom oprettelse af tal-
rige nye lønkonti  har medført , at

vi er kommet I kontakt med et
klientel, der ikke tidligere har haft
nogen form for bankkonto. De sam-
lede udlaan er steget med 16,6 mill.
kr. til 118,4 mill. kr., der fordeler
sig saaledes: Veksler er steget med
1,6 mill. kr., Udlaan med 4,3 mill.
kr. og kassekredit med 10,6 mill.
kr., medens kontokurant nærmest
er uforandret med en mindre stig-
ning paa godt 100.000 kr. Kredit-
stramningen — og 1 forbindelse
hermed yore egne forringede kre-
ditmuligheder — der ofte har med-
ført en ret anspændt likviditet, har
bevirket, at det ikke har været mu-
ligt for os fuldt ud at efterkomme
den stigende efterspørgsel  efter
bankkredit. Bankens ejendomme er
vurderet til ejendomsskyldværdi 3,2
mill. kr. og bogfort med 2,3 mill.
kr. De likvide midler udgør 20,6
Mill. kr. mod 17,2 mill. kr. aaret
forud.

11 pct. I udbytte
Som følge af den store aktivitet

og bankens stigende vækst viser
driftsresultatet trods de stærkt
forogede omkostninger et tilfreds-
stillende resultat. Etter at der er
anvendt 415.000 kr. til afskrivnin-
ger og hensættelser paa ude-
staaende fordringer, afskrevet
192.000 kr. paa ejendomme og in-
ventar sarnt knap 200 kr. som
kassedifferencer, udgor aarets net-
tooverskud 1.891.000 kr.

Udbyttet foreslaas uændret til 11
pct., hvilket svarer til en torrent-
ning paa ca. 4,3 pct. af egenkapi-
talen. Reserverne forøges med ca.
840.000 kr. til ialt  10,3 m111. kr.,
hvorefter egenkapitalen udgør 17
mill. kr. Reserverne udgor herefter
ca. 152,5 pct. af aktiekapitalen , og
egenkapitalen andrager herefter
12,44 pct. af bankens samlede
gælds- og garantiforpligtelser, hvor
banklovens minimumskrav er 10
pct.

Alt 1 alt kan vi vist tillade os at
kalde aarets driftsresultat og ban-
kens vækst for tilfredsstillende.
Paa  baggrund heraf nærer vi til-
lid til, at vi ogsaa fremover vil
være I stand til at udbygge vort
virkefelt og forøge forretningernes
omfang, sluttede formanden.

Bankdirektør N. Jespersen
gennemgik  regnskabet, og dot ved-
toges at udbetale 11 pct. i udbytte
til aktionærerne. Nyvalgt til repræ-
sentantskabet blev direktør Arno
Laursen, direktør  Niels Hede Niel-
sen, ingeniør  Carl Kjergaard Peter-
sen og sognefoged P. Petersen, Ege-
bjerg. Alle øvrige valg var genvalg.
Fabrikant Poul Petersen fortsætter
saaledes som formand og fabrikant
Ove Hede Nielsen som næstformand.

Aftenen sluttede med
fællesspisning og hyggeligt samvær.
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