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Garanten
Forår 2019

46 millioner kroner
udbetales i rente til sparekassens garanter

10 nye elever i sparekassen
sætter frisk liv i vores afdelinger

Lyset over Skagen

Hjørring Revyen

Nyd årets spændende underholdningspalette med 
Hjørring Revyen og musicalen Lyset over Skagen, som vi 
tilbyder til dig, der er garant i sparekassen.

Torsdag den 16. maj kl. 10.00 kan du tilmelde dig én af vores 
11 forestillinger på www.sparv.dk 
Billetten er personlig og kan ikke overdrages eller videregives.

Registrer dig via vores tilmeldingssystem. Du modtager billetten via e-mail fra Hjørring Teater inden forestillingen. Er I fl ere som 
ønsker at sidde sammen, skal alle navne/koder fremgå af registreringen, men kun én e-mailadresse. Teatercaféen ’Hos Uffe’ tilbyder 
alle garanter en teateranretning inden forestillingen til specialpris: 199 kr. Bordbestilling kan kun ske på e-mail: mad@hosuffe.dk

Kultursted Ugedag Dato Tidspunkt Spillested

Vendsyssel Teater  Onsdag    den 19. juni kl. 20.00 Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring

Vendsyssel Teater           Fredag  den 21. juni kl. 20.00 Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring

Vendsyssel Teater            Onsdag  den 26. juni kl. 20.00 Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring

Vendsyssel Teater             Onsdag   den  3. juli  kl. 20.00 Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring

Vendsyssel Teater             Fredag   den  5. juli  kl. 20.00 Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring

Kultursted Ugedag Dato Tidspunkt Spillested

Arena Nord Torsdag    den 1. august kl. 20.00 Harald Nielsens Pl. 9, 9900 Frederikshavn

Arena Nord Lørdag    den 3. august kl. 19.30 Harald Nielsens Pl. 9, 9900 Frederikshavn

Scandic Falkoner          Torsdag den 15. august kl. 19.30 Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg

Kulturcenter Limfjorden  Tirsdag  den 17. september kl. 20.00 Skyttevej 12, 7800 Skive

AKKC, Aalborg            Lørdag   den 28. september kl. 19.30 Europa Plads 4, 9000 Aalborg

AKKC, Aalborg            Søndag   den 29. september kl. 19.30 Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Invitation
til garantarrangement
Grin med vendelboerne og fest igennem med de 
farverige skagensmalere på Skagen Strand

Print billetten fra vores tilmeldingssystem og medbring den til musicalen. Til forestillingen i Arena Nord den 1. august samt AKKC
ombyttes din Spar V-billet med en nummereret pladsbillet. Til forestillingen i Arena Nord den 3. august er der unummererede 
pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Til forestillingerne i Kulturcenter Limfjorden ombyttes din Spar V-billet med 
en anvist plads i salen. Til forestillingen i Scandic Falkoner ombyttes din Spar V-billet med en nummereret pladsbillet på koncert-
stedet. 
Læs mere om praktikken omkring sædeplacering til den enkelte forestilling på www.sparv.dk.

Hjørring Revyen

Lyset over Skagen



Læs mere på www.sparv.dk

 Adm. Direktør 
Vagn Hansen

Beløb i 1.000 kr.                                                  2018 2017

Netto rente- og gebyrindtægter 967.058 853.003

Udgifter til personale og administration -549.708 -431.994

Primær indtjening 543.420 407.881

Kursreguleringer 39.674 94.267

Resultat af kapitalandele i associerede 
og tilknyttede virksomheder 18.959 21.180

Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender -166.305 -138.460

Resultat før skat 434.296 383.371

Skat af årets resultat -80.643 -63.896

Årets resultat 353.653 319.475

Samlet udlån 12.768.123 10.497.786

Obligationer til dagsværdi 2.057.512 1.837.597

Indlån inkl. puljer 16.451.240 13.742.688

Garantkapital 1.521.107 1.328.819

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital 3.286.361 2.694.247

Balancesum 20.627.873 17.509.585
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Årets konfi rmandrente. Nominel fast rente frem til 
den 31.12.19. Der kan indsættes maks. 25.000 kr. 
frem til den 03.06.19.

#Spar op til dine drømme
Opret en konfi rmandkonto hos os, og lad 
dine pengegaver strække lidt længere. 

Når kontoen er taget i brug, deltager 
du i konkurrencen om 3 gode oplevelser
for dig og din klasse.

Vi trækker lod den 7. juni 2019. 
Læs mere om konfi rmandkontoen
og konkurrencen på sparv.dk

#Spar op til dine drømme#Spar op til dine drømme

konkurrencen om 3 gode oplevelser4%

Resultatet for 2018 blev på 434 mio. kr. 
før skat, hvilket er 9 gange mere end for 
blot 5 år siden.

I Sparekassen Vendsyssel har vi en vision 
om: ”At være en lokal og selvstændig 
sparekasse. Vi vil være blandt de bedste 
pengeinstitutter i Danmark og dermed 
det bedste valg for vores kunder. 
Mulighederne for dette skal sikres ved at 
sparekassen har en indtjening, der giver 
en så god konsolidering, at Sparekassen 
Vendsyssels handlefrihed, udvikling og 
vækst kan opretholdes både i opgangs- 
og nedgangstider”.

Vi betegner regnskabet for 2018 som 
meget tilfredsstillende. Resultatet før 
skat er forbedret med 51,0 mio. kr. til 
434 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket er 
9 gange mere end for blot 5 år siden. 
Resultatet er godt hjulpet på vej af en 
engangsindtægt på 140,0 mio. kr. efter 
overtagelsen af Østjydsk Bank.

I 2018 rundede vores samlede kunde-
antal 131.000, hvoraf 13.500 kom fra 
Østjydsk Bank, og 3.400 var almindelig 
tilgang. Mere end 30 % af det samlede 
antal kunder har vist os den tillid at være 
garanter. Rente- og gebyrindtægterne er 
samlet steget med næsten 120 mio. kr. til 
967 mio. kr., og måske 2019 bliver året, 
hvor de runder 1 mia. kr.  

I Sparekassen Vendsyssel tror vi på 
holdet frem for individet. Ingen kan alt, 
men alle kan noget, og sammen kan vi 
det meste. Derfor investerer vi løbende 
i at udvikle det potentiale, som hver 
enkelt medarbejder besidder til glæde for 
holdet. Alene i 2018 investerede vi tæt 
på 3.000 dage i uddannelse. Det gav et 
godt udgangspunkt for den individuelle 
rådgivning af de næsten 100.000 kunder, 
som vi holdt møde med i 2018. 

Da vi også i fremtiden ønsker at være 
et selvstændigt pengeinstitut, skal vi 

have et bolværk, der kan modstå en 
”fi nansiel 100 års storm”, hvis den måtte 
komme. Vores indtjening og opbakning 
fra garanterne gjorde det muligt for os at 
øge egenkapitalen med 393 mio. kr., og 
den endte på knap 3,3 mia. kr.

Ligesom i 2018 kan vi forvente, at 
resultatet for 2019 vil blive hjulpet godt 
på vej af en engangsindtægt. Den 1. 
marts 2019 blev det nemlig offi cielt, at 
salget af Sparinvest Holding til Nykredit 
vil bidrage med ikke mindre end 160 mio. 
kr. efter skat.
Da der er tale om en engangsindtægt, 
er det fortsat vigtigt at fokusere på den 
langsigtede indtjening. Den nye regionale 
organisering, integration af Østjydsk 
Bank i Sparekassen Vendsyssel og 
anvendelse af nye teknologier skal være 
med til at frigive endnu mere rådgivertid 
til kunderne. Derfor forventer vi, at den 
primære indtjening i 2019 vil ligge i 
niveauet 430 - 450 mio. kr. 

Vi går stærkt efter
dygtige fi nanselever

Adm. direktør Vagn Hansen

I Sparekassen Vendsyssel har vi et 
stort ansvar for og interesse i at være 
med til at uddanne unge til et job i 
den fi nansielle sektor.

Vi ansætter primært traditionelle 
fi nanselever i sparekassen. Uddan-
nelsen som fi nanselev foregår dels på 
Finanssektorens Uddannelsescenter, 
dels i den lokale afdeling, hvor eleven 
er ansat. De unge kan dermed tage 
en uddannelse og samtidig blive 
boende i det nærområde, hvor de er 
vokset op. Det giver en mulighed for 
at fastholde de unge og understøtte 
udviklingen af lokalområdet. 

Som fi nanselev i sparekassen oplever 
man, at der er stort fokus på både 
den faglige og personlige udvikling.
Vi ønsker, at de unge elever får lov til 
at blomstre og udvikle sig til glæde 
for dem selv og os. Derfor investerer 
vi mange ressourcer i fi nanselever-
nes uddannelse og træning i løbet 
af de 2 år, som elevtiden varer. Efter 
endt elevtid fortsætter de fl este af 
de unge på Akademiuddannelsen i 
fi nansiel rådgivning, som tager 3 år. 
Uddannelsesforløbene er med til at 
skabe dygtige medarbejdere, som 
fremover bliver en vigtig del af 
sparekassen.

De seneste år har sparekassen hvert 
år ansat mellem 4 og 6 fi nanselever. 
Finanseleverne har alle fået fast job i 
sparekassen efter endt elevtid.
Vi ser fi nanseleverne som individuelle 
personer, men også som en del af et 
hold, og det er vigtigt, at de kender 
hinanden på tværs af afdelinger og 
regioner. Derfor afholder vores HR-
afdeling hvert 2 år en netværksdag for 
alle medarbejdere under 30 år, hvor 
det primære formål er at give de unge 
mulighed for at dyrke fællesskabet og 
lære hinanden at kende. På den kom-
mende netværksdag deltager over 
40 medarbejdere. 

Sparekassens fi nanselever. Fra  venstre: Kenneth Alf Kristiansen, Niels G. Boelskifte, Mads H. Pedersen, Maria Østergaard, Christoffer Q. Andersen,  
Jeanne Pilegaard, Lucas Hem,  Katrine L. Rasmussen, Bjørn D.alsgaard Skov. Jesper Højvang var ikke til stede ved fotograferingen.

Fælles indsats sikrer 
fremtidens vision

Udvalgte tal fra årsrapporten


