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2012 blev et markant år for
Sparekassen Vendsyssel. I 2012 fusionerede vi nemlig først med Sparekassen
Limfjorden og senere med Sparekassen
Hvetbo. De to fusioner betyder, at
vi kunne hilse godt 22.000 kunder
velkommen i landsdelens største lokale
pengeinstitut med i alt ca. 82.000
kunder, hvoraf flere end 34.000 viser
deres opbakning som garanter.
Regnskabet viser et tilfredsstillende overskud på 100,5 mio. kr. i
Sparekassen Vendsyssel, som er et
af de forholdsvis få danske pengeinstitutter, der har været i stand til at
præstere sorte tal på bundlinjen i alle
årene under finanskrisen. Sparekassens
egenkapital er i løbet af 2012 vokset
med godt 202 mio. kr. til 1,7 mia. kr.
Garantkapitalen er steget med 127 mio.
kr. og udgør 957 mio. kr. Ved udgangen
af 2012 er solvensprocenten 18,7, mens
det beregnede solvensbehov efter
kreditreservationsmodellen er
9,8 %. Sparekassen har således en
solvensmæssig friværdi på hele
8,9 %-point. Ud over at være
solvent og solid har vi også sørget
for at være særdeles likvid i 2012.
Likviditetsoverdækningen var ultimo
2012 på 134,1 % mere end lovens krav.
Godt markedsafkast
Med baggrund i årets resultat har
repræsentantskabet i Sparekassen

Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel
i et oplag på 38.000 eksemplarer.
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Vendsyssel besluttet, at garantudbyttet
bliver på 3,1 % for år 2012.
Efter fusionen med Sparekassen Hvetbo
blev en realitet sidst på året 2012, har vi
arbejdet intenst på at sammenlægge de
to sparekassers IT-systemer. Arbejdet er
nu tilendebragt, således at alle nu har de
samme elektroniske muligheder.
Suppleringsvalget til repræsentantskabet blev afviklet som et fredsvalg, hvor 10 garanter fra Sparekassen
Hvetbo nu er blevet en del af
Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab på i alt 100 medlemmer.
Gratis i cirkus
Foråret er ensbetydende med konfirmationer i hele vores markedsområde.
Konfirmander skal huske at udfylde
formularen på www.sparv.dk.
I Sparekassen Vendsyssel har vi attraktive opsparingsordninger til de unge, og
vi opfordrer alle til at klikke ind på vores
hjemmeside og læse mere.
Forår og sommer er også tiden, hvor
cirkus drager på landevejen. Sparekassen
Vendsyssel går i manegen med Cirkus
Dannebrog i 9 byer, hvor vi inviterer
garanterne gratis i cirkus.
I fremtiden vil Garanten være elektronisk og kan læses på din pc i en ny
brugervenlig udgave.
God fornøjelse med garanten.

Pensionist med
cykling i blodet
Når 67-årige Steffen Munch Hansen
sætter sig op sin racercykel, er der ikke
mange, der kan følge med. Det har
han masser af beviser for. I 2012 blev
han nemlig verdensmester på banen i
2000 meter forfølgelsesløb. Han vandt
desuden sølv ved VM i Manchester i
pointløb og bronze i sprint. I 2010 vandt
han to VM-medaljer i pointløb og linjeløbet, og så har han altså også vundet
i alt 21 DM-medaljer. Og Sparekassen
Vendsyssel er med hele vejen.
- Sparekassen Vendsyssel er nemlig
tøjsponsor i Cykle Clubben Hjørring,
hvor jeg har licens, så sparekassen har
været med banen rundt i Manchester,
smiler Steffen Munch Hansen, der nu
har lov at køre i den regnbuefarvede
verdensmestertrøje.

Konkurrencemenneske
Den pensionerede ingeniør erkender, at
han virkelig er konkurrencemenneske,
og det var da heller ikke med hans
gode vilje, at han stoppede med at køre
cykelløb helt tilbage i 1965, bare sekssyv år efter han var meldt ind i Aalborg
Cycle Ring.
- Studierne tog så meget tid, at jeg ikke
havde tid til at cykle, men da min datter,
der dengang dyrkede triathlon, spurgte,

om jeg ville låne hendes cykel, var det
som at trække en gammel cirkushest
ind i manegen. Så var jeg solgt. Det
var i 2003, 38 år efter at jeg havde sat
cykelskoene på hylden, fortæller Steffen
Munch Hansen, der tog det stille og
roligt med nogle 50 kilometers motionsløb, for lige at komme op i fart.
- Jeg kan huske, at vi lå nogle stykker
helt fremme i feltet. Blandt andre
en dreng på 13 år, som meget gerne
ville vinde, fordi hele hans familie var
forsamlet ved mållinjen. ”Nej”, tænkte
jeg. ”Han kan lige så godt lære det”, og
så kørte jeg fra dem alle sammen, griner
verdens hurtigste pensionist næsten
undskyldende. I 2012 vandt han Gunnar
Asmussens Æresløb foran både halvprofessionelle og ryttere, der til daglig
kører på kontinentalhold. I andre løb har
sæbynitten besejret
en englænder med 25
VM-titler på sit CV
samt tre andre englændere med erfaringer fra
De olympiske Lege.
Ambassadør
En af Steffen Munch
Hansens tidligere træningsmakkere er afdelingsdirektør i Sparekassen
Vendsyssel i Sæby, Lars
Høst.
- Jeg blev kunde
i Sparekassen
Vendsyssel, da sparekassen blev
sponsor i Cykle Clubben Hjørring. Jeg
ville gerne give noget tilbage, og det
skifte, har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg
har fået en rigtig god rådgivning – bl.a.
på seniorområdet - og så har sparekassen en meget attraktiv rente. Jeg er
så glad for at være kunde i Sparekassen
Vendsyssel, at jeg som ambassadør har
anbefalet flere at skifte, smiler verdensmesteren.

Læs mere om sparekassens
ambassadørkoncept på www.sparv.dk.
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Fra Hvetbo til
Vendsyssel
Aalborg afdeling

Saltum afdeling

Kaas afdeling

Pandrup afdeling
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Fusionen mellem Sparekassen
Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo
er et godt eksempel på, hvordan et
bekendtskab kan udvikle sig til så tæt en
forbindelse, at to parter ligefrem bliver
i familie med hinanden. Sparekassen
Hvetbo er nemlig blevet en del af
Sparekassen Vendsyssel. De to sparekasser passer perfekt sammen, og de
kendte da også hinanden i forvejen fra
forskelligt samarbejde.
Derfor kunne bestyrelsesformand
i Sparekassen Vendsyssel, Svend
Westergaard og bestyrelsesformand i
Sparekassen Hvetbo, Christian Hem,
også konstatere, at det var en god dag
for nordjyderne, da de to markante
pengeinstitutter i landsdelen besluttede
at fusionere.
Endnu stærkere
- Det betyder et endnu stærkere, lokalt
pengeinstitut, der kan understøtte
udviklingen af egnen, og som er fuldt
klædt på til at imødekomme de stadigt
stigende krav til at drive pengeinstitut,
påpegede de.
Et af de områder, hvor de to sparekasser
passede godt sammen, er geografien.
Sparekassen Vendsyssel havde inden
fusionen 28 afdelinger og godt 300
medarbejdere. Sparekassen Hvetbo
havde 55 medarbejdere og 4 afdelinger – alle i byer hvor Sparekassen

Vendsyssel ikke var repræsenteret.
Sparekassen er således, efter flere
års ønske, til stede i Aalborg, hvor
Sparekassen Vendsyssel i forvejen har
cirka 5000 kunder.
Uændret
For kunderne i Sparekassen Hvetbo har
fusionen ikke givet de store ændringer.
De har samme vilkår og de møder
de samme medarbejdere. Antallet af
arbejdspladser og filialer er næsten
uændret. For aktionærerne har det
betydet, at de efter en grundig orientering har fået konverteret deres aktier til
garantbeviser og dermed fået adgang til
de mange fordele, der er forbundet med
at være garant i Sparekassen Vendsyssel
– samt selvfølgelig adgang til den brede
vifte af specialister indenfor f. eks.
pension, bolig, investering og forsikring.
Rent praktisk er de to pengeinstitutter
nu også lagt sammen på IT-området,
således at alle har adgang til de samme
elektroniske fordele og muligheder.
På det organisatoriske plan er
Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab blevet udvidet med 10 medlemmer
fra Sparekassen Hvetbo. (Se side 13).
En af opgaverne fremadrettet bliver at
integrere de to sparekasser yderligere
med nye tiltag overfor både eksisterende og nye, potentielle kunder.

Sparekassen
står bag OL-sølvvinder
For 28-årige Anders Golding har sparekassen altid været en del af hverdagen.
Han har været kunde lige siden dag
ét, som han selv udtrykker det, og da
skeetskytten første gang deltog ved
OL i Beijing i 2008, trådte daværende
Sparekassen Hvetbo for første gang til
som personlig sponsor.
I dag er Sparekassen Hvetbo overtaget
af Sparekassen Vendsyssel, der stadig
står bag Anders Golding, som efter
sin fantastiske sølvmedalje ved OL i
London i 2012, nu har droslet den aktive
karriere voldsomt ned, for i stedet at
hellige sig en civil karriere og byggeriet
af eget hus.
Hænger ikke sammen
- Skytterne fra f. eks. Italien, Rusland,
USA eller Cypern er enten ansat i politiet eller i militæret og får penge for at
skyde. For mig koster det rigtig mange
penge, hver gang jeg skyder mod en
lerdue, så det hænger slet ikke sammen.
Og med en sport, der trods alt er så
relativ ukendt, er det meget svært at
skaffe tilstrækkeligt med sponsorer, til
at jeg kan leve og skyde i det omfang,
som er nødvendigt for at være med på
absolut topplan. Derfor havde jeg allerede besluttet inden OL i London, at jeg
ville stoppe karrieren, fortæller Anders
Golding, der i fire år inden legene i den
engelske hovedstad boede og trænede

i Norge, hvor forholdene er langt mere
optimale end i Danmark.
Jeg var mæt
- Umiddelbart efter OL vandt jeg World
Cup, og så har jeg faktisk ikke løsnet et
skud siden. Og jeg savner det ikke. Jeg
var mæt. Jeg har set hele verden, så jeg
har ikke noget til gode, fastslår Anders
Golding, der dog forventer at stille op til
DM og i Jetsmark Sogns Jagtforenings
eget stævne. Men kun for sjov.
Anders Golding glæder sig naturligvis
over, at han skød sig til en sølvmedalje,
men han er faktisk lige så tilfreds med,
at han på den måde var med til at sætte
fokus på skeetskydningen.
Bygger hus
I dag er den tømreruddannede
vendelbo ansat i sin fars firma,
og det er planen, at Anders på
sigt skal overtage Golding Byg i
Moseby.
I øjeblikket bruger han sin fritid på
at bygge hus til sig selv og sin norske
kæreste Cecilia Haraldsen.
- Sparekassen Vendsyssel står naturligvis også bag Anders’ byggeri. Vi
har selvfølgelig tillid til, at han klarer
det projekt til en guldmedalje, smiler
kunderådgiver og souschef i Kaas
afdeling, Torben Rye.

Anders Golding har lagt skeetskydning på
topplan bag sig og er i øjeblikket i gang
med at bygge nyt hus.
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Fakta om lønsikring
Med lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen i det tidligere job. Mister du dit
job, overføres beløbet månedligt direkte
til kontoen. Deraf skal der betales skat,
men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Kunderådgiver Søren Kallehauge,
Sparekassen Vendsyssel (th) foreslog
Erik Petersen at tegne en lønsikring,
som giver tryghed i hverdagen.

Privatpakken giver nye
muligheder
Privatpakken fra PrivatSikring er et
særdeles attraktivt tilbud til den
aktive familie. Privatpakken består af
Indboforsikring, Ulykkesforsikring og
Lønsikring. Nu indeholder pakken endnu
flere muligheder.
- Som noget nyt kan vi tilbyde, at kunderne gratis kan få en sms, der varsler
om ekstremt vejr. De senere år har vejret vist tænder, og når vi tænker på de
store oversvømmelser, som flere steder
har ramt landet, er et varsel en rigtig
god service overfor de kunder, der f. eks.
har risiko for vand i kælderen, udtaler
forsikringschef Helle S. Sørensen.

Rabat på G4S alarmer
Undersøgelser viser, at G4S alarmer
nedsætter risikoen for indbrud med helt
op til 70 %. Nu tilbyder Sparekassen
Vendsyssel alle kunder rabat ved køb af
alarmer fra G4S, hvis de har en indboforsikring hos PrivatSikring. Samtidig er
der rabat på indboforsikringen, der bl.a.
indeholder en verdensrejseforsikring.
- Desuden indeholder Privatpakken
ulykkesforsikring med mulighed for
tilkøb af f. eks. straks-erstatning og
tandskadedækning, siger Helle S.
Sørensen, der opfordrer alle til at kontakte deres rådgiver for at høre meget
mere om Privatpakkens muligheder.

Tryghed
For første gang er 51-årige Erik Petersen
fra Tårs uden arbejde. Efter 14 år som
salgschef i en nordjysk virksomhed,
fik han før jul en fyreseddel. Den kom
helt bag på ham. Men heldigvis har
Erik Petersen og hans hustru Winnie
en forudseende rådgiver i Sparekassen
Vendsyssel, for allerede seks år tidligere foreslog Søren Kallehauge, at Erik
Petersen skulle tegne en ny forsikring
mod ledighed. Bare for en sikkerheds
skyld… - Ingen af os havde jo forestillet
os, at Erik nogen sinde skulle få brug for
lønsikring, erkender Søren Kallehauge.
Tryghed
Men det fik han. - Ja, heldigvis var Søren
forudseende, for med en lønsikring,
der koster mig 600 kr. om måneden
i præmie, har jeg reelt den samme

Forsikringschef Helle S. Sørensen
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Lønsikring giver
indkomst i dag, som jeg havde, da jeg
gik på arbejde, dog uden pensionsbidrag,
fortæller Erik Petersen.
- Lønsikringen giver tryghed i hverdagen. Jeg søger naturligvis nyt arbejde,
men lønsikringen giver mig mulighed
for at være selektiv og ikke kun springe
på den første og bedste mulighed, der
måtte opstå, siger Erik Petersen, der dog
savner at komme ud på landevejen, hvor
han har brugt meget af sin arbejdstid
som salgschef.

SIKRING
Sparekassen Vendsyssels
faste samarbejdspartner

Hovedtal

fra årsregnskabet

Beløb i 1.000 kr.

Resultatopgørelsen

2012

2011

Renteindtægter

655.310

650.078

Renteudgifter

192.485

218.041

Netto renteindtægter

462.825

432.037

Udbytte af aktier m.v.

2.737

1.030

174.110

146.199

639.672

579.266

37.947

-37.976

Gebyrer og provisionsindtægter (netto)
Netto rente- og gebyrindtægter
Kursreguleringer
Andre driftsindtægter
Udgifter til personale og administration

3.194

1.895

296.085

291.162

10.000

Af- og nedskrivninger på immaterielle 					
og materielle aktiver
15.006
16.429
Andre driftsudgifter

8.000

11.776

15.485

256.454

233.438

6.000

-1.038

-7.843

4.000

100.454

-21.172

Skat

26.385

17.333

Årets resultat

74.069

-38.505

Nedskrivninger på udlån m.v.

Resultat af kapitalandele i associerede 		
og tilknyttede virksomheder
Ordinært resultat før skat

2.000

0

2008
2009
2010
2011
2012
		

Udvalgte tal fra balancen

2012

2011

Udlån

8.343.101

7.363.858

obligationer

2.407.576

2.631.019

Aktier m.v.

438.368

379.566

Indlån incl. puljer

9.126.864

7.726.365

Egenkapital i alt

1.702.316

1.500.330

957.421

829.946

12.749.213

11.812.669

2.493.142

2.267.535

- heraf garantkapital
Balancesum
Garantier m.v.

Udlån
Indlån incl. puljer
Samlet egenkapital
Garantkapital
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2012

-endnu et år med fusioner

I 2012 kan Sparekassen Vendsyssel
præsentere et overskud på 100,5 mio.
kr. før skat, hvilket er meget tilfredsstillende, men mindre end budgetteret.
Den primære årsag til afvigelsen, i
forhold til budgettet, skal findes i
nedskrivningerne.
Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende i betragtning af
de samfundsøkonomiske forhold samt
situationen i landbrugssektoren.
Resultatet af den primære drift udgør
331,8 mio. kr. og indfrier dermed
forventningerne på 300 - 350 mio. kr.,
som blev meldt ud i Halvårsrapporten
2012. Det viser, at det igen er lykkedes
at optimere og fastholde indtjeningen i et for sektoren vanskeligt år.
Sparekassen Vendsyssel er således
blandt de forholdsvis få danske
pengeinstitutter, som har formået at
præstere overskud i alle årene gennem
finanskrisen. Sammenligningstallet for
2011 viser dog et underskud, men dette
skyldes udelukkende tilpasning af de
historiske sammenligningstal i forbindelse med fusionen med Sparekassen
Limfjorden.
Sparekassens samlede udlån er øget
med 979,2 mio. kr. til i alt 8,3 mia. kr.,
hvilket svarer til en stigning på 13,3%.
Af den samlede stigning kan 972,8
mio. kr. henføres til fusionen med
Sparekassen Hvetbo A/S. Indlån inkl.
puljer er i årets løb steget med 1,4 mia.
kr. til i alt 9,1 mia. kr. Stigningen svarer
til 18,1 %. Af den samlede stigning kan
1,33 mia. kr. henføres til fusionen med
Sparekassen Hvetbo A/S.
At sparekassen stadig mærker de
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negative konsekvenser af den makroøkonomiske lavkonjunktur kan aflæses
på nedskrivningerne på udlån mv.,
som med 256,5 mio. kr. ligger væsentligt over niveauet inden finanskrisen.
Nedskrivningerne er 23,1 mio. kr. større
i 2012 end i 2011, hvilket svarer til en
stigning på 9,9 %. Nedskrivningerne
ekskl. den ekstra regulering af priserne
på mælkekvoter er på niveau med 2011.
I 2012 indeholder nedskrivningerne i
alt 53,5 mio. kr., der kan henføres til
ændrede principper om opgørelse af
mælkeproducenternes aktiver, bl.a.
mælkekvoter.
Store engagementer

Likviditetsoverdækning

Ejendomseksponering

Udlånsvækst

Stabil funding
Finanstilsynets grænseværdier
Sparekassen Vendsyssel 31.12.2012

Finanstilsynets tilsynsdiamant er en
figur, som opstiller fem pejlemærker for
risici, som pengeinstitutterne bør ligge
inden for. Figuren viser Sparekassen
Vendsyssels placering inden for de
enkelte områder pr. 31. december
2012. Den viser tydeligt Sparekassen
Vendsyssels begrænsede risiko, idet der
på alle områder er god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.
Krisen stiller også store krav til de
danske pengeinstitutters soliditet og
likviditet. Ved udgangen af 2012 er

sparekassens solvensprocent 18,7, mens
sparekassens beregnede solvensbehov
er 9,8 %. Sparekassen har således en
solvensmæssig friværdi på 8,9 %-point.
Sparekassen er derfor også ved
udgangen af 2012 særdeles godt kapitaliseret. Sparekassens målsætning er, at
den solvensmæssige friværdi til enhver
tid skal udgøre mindst 5 %-point.
Kernekapitalprocenten er 17,1, og den
likviditetsmæssige overdækning er på
134,1 % i forhold til lovens krav.
Sparekassen har i årets løb oplevet
en nettotilgang af ca. 25.000 kunder,
hvormed det samlede kundeantal når
op på 81.686. Heraf har fusionerne med
Sparekassen Limfjorden og Sparekassen
Hvetbo A/S forøget kundeantallet med
ca. 22.200. I 2012 har sparekassen fået
netto ca. 8.450 nye garanter og har nu
i alt 34.062 garanter. I antallet af nye
garanter er der indregnet i alt ca. 3.600,
der tidligere var garant i Sparekassen
Limfjorden, og ca. 3.100 som har
fået konverteret aktier til garantkapital i forbindelse med fusionen med
Sparekassen Hvetbo A/S.

Resultatopgørelse

Årets resultat
I 2012 er de nye regler for regnskabsmæssig behandling af renteudgifterne
til garantkapitalen førtidsimplementeret. Fremover skal denne type renteudgifter regnskabsmæssigt behandles
som udbytte, dvs. posteres direkte på
egenkapitalen. Sammenligningstallene
vedr. tidligere år er tilpasset jf. nye
regler. Resultatet før skat stiger fra -21
mio. kr. i 2011 til 100,5 mio. kr. i 2012.
Underskuddet i sammenligningsåret

2011 skyldes udelukkende en regnskabsmæssig sammenlægning med
Sparekassen Limfjorden, som om de
2 pengeinstitutter altid har været 1
enhed. Resultatet af den primære drift
udgør 331 mio. kr., og indfrier dermed
forventningerne på 300 - 350 mio.
kr., som blev meldt ud i halvårsrapporten for 2012. Driftsresultatet fra
Sparekassen Hvetbo A/S er indregnet
fra og med 1. november 2012.
Netto rente- og gebyrindtægter
I 2012 har sparekassen realiseret en
stigning i nettorenteindtægterne på
30,8 mio. kr. til 462,8 mio. kr. Gebyrog provisionsindtægterne er steget
med 17,9 % fra 154,6 mio. kr. til 185,2
mio. kr. Den kraftige stigning skyldes
primært ekstraordinær høj aktivitet
med konvertering af realkreditlån i 1.
halvår. Gebyr- og provisionsindtægterne er på niveau med 2011, når der
korrigeres for foranstående samt driftspåvirkningen fra Sparekassen Hvetbo
A/S fra og med 1. november 2012.
Omkostninger
Omkostningerne til personale og administration udgør i 2012 i alt 296,1 mio.
kr. mod 291,2 mio. kr. i 2011, hvilket
er en stigning på 1,7 %. I 2012 er der
indregnet personale- og administrationsomkostninger vedr. tidligere
Sparekassen Hvetbo A/S fra og med
1. november 2012, herunder fusionsrelaterede omkostninger til revisor og
advokat. De samlede omkostninger
eksklusiv førnævnte udviser et fald i
niveauet 1,5 % i forhold til 2011.
Kursreguleringer
De samlede kursreguleringer i 2012
udgør 37,9 mio. kr. Udlån til dagsværdi
og obligationer medfører en samlet
kursgevinst på 39,7 mio. kr. Aktierne
giver samlet en positiv kursregulering
på 6,1 mio. kr., hvoraf anlægsaktierne
udgør 8,9 mio. kr. Værdiregulering
af investeringsejendomme medfører
negative kursreguleringer på 1,2 mio. kr.
Kursregulering af valuta bidrager positivt med 3,6 mio. kr. Værdiregulering
af afledte finansielle instrumenter,
primært rentekontrakter til nedbringelse af den samlede renterisiko,

medfører negative kursreguleringer på
10,3 mio. kr.
Nedskrivninger på udlån
Nedskrivningerne på udlån m.v. stiger
i 2012 med 23,0 mio. kr. fra 233,4
mio. kr. i 2011 til 256,5 mio. kr. i 2012.
Sammenligningstallene vedr. 2011
er kraftigt påvirket af fusionen med
Sparekassen Limfjorden som i 2011
havde nedskrivninger for i alt 72,4 mio.
kr.
I 2012 indeholder nedskrivningerne
i alt 53,5 mio. kr., der kan henføres
til ændrede principper om opgørelse
af mælkeproducenters aktiver, bl.a.
mælkekvoterne.
I 2013 forventes nedskrivningerne at
blive væsentligt under niveauet i 2012.
Årets nedskrivninger svarer til 2,2
% af de samlede udlån og garantier.
Sparekassens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og
garantier udgør 800,8 mio. kr. svarende
til 6,9 % af de samlede udlån og garantier.

Sparekassen Hvetbo er stigningen i det
samlede indlån incl. puljer 1,0 %.
Udviklingen betyder, at sparekassen
også ultimo 2012 har indfriet målsætningen om at have indlånsoverskud. Det
er positivt, og må tolkes som et udtryk
for kundernes tillid, at det samlede
indlån er steget.
Fonds
Sparekassens beholdning af aktier og
obligationer udgør 2,8 mia. kr. Af den
samlede beholdning udgør obligationerne 2,4 mia. kr. og aktierne 438
mio. kr. Af aktiebeholdningen udgør
kapitalandele i fællesejede selskaber
som DLR Kredit, PBS, SDC, PRAS,
EgnsINVEST, Sparinvest, Letpension
m.v. i alt 385,3 mio. kr.
Egenkapital
Den samlede egenkapital stiger med
202,0 mio. kr. og udgør i alt 1,7 mia. kr.,
hvoraf garantkapitalen udgør 957,4 mio.
kr. Garantkapitalen er i årets løb steget
med 127,8 mio. kr., svarende til 15,4 %.
Forventninger til 2013
2013 forventes tilsvarende 2012, at
blive præget af lav efterspørgsel i
samfundet. Renteudviklingen i 2012
medførte, at låneomlægning var attraktivt for mange kunder, hvorved sparekassen realiserede en ekstraordinær
stor indtægt på dette område. Dette
forventes ikke at ske igen i 2013.
Sparekassen Hvetbo A/S er indregnet
i sparekassens regnskab fra og med 1.
november 2012 og vil derfor få fuld
effekt i 2013 regnskabet.

Balancen

Udlån og garantier
Sparekassens samlede udlån er steget
med 979,2 mio. kr. fra 7,4 mia. kr. til
8,3 mia. kr., hvilket svarer til 13,3 %.
Korrigeret for fusionen med Hvetbo er
stigningen i det samlede udlån 0,1 %.
Indlån
Det samlede indlån inkl. puljer er steget
med 1,4 mia. kr. fra 7,7 mia. kr. til 9,1
mia. kr. i 2012, hvilket er en stigning
på 18,1 %. Korrigeret for fusionen med

2013 forventes på niveau med 2012,
når der korrigeres for de ekstraordinære
indtægter på boligområdet samt fusionen med Sparekassen Hvetbo A/S.
Ledelsen forventer, at resultatet af den
primære drift i 2013 vil ligge i niveauet
360 – 410 mio. kr.
Med vores store egenkapital, gode
basisindtjening og dygtige medarbejdere, står vi, trods den globale
finanskrise og økonomiske recession i
samfundet, stadig stærkt.
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Sparekassen bakker op om
generationsskifte og udvidelse
Uden en miljøgodkendelse og opbakning fra Sparekassen Vendsyssel var et
længe planlagt generationsskifte hos
en af landets førende avlere af svin til
både danske og udenlandske landmænd nok aldrig blevet til noget. Men
godkendelsen kom i hus, og i sparekassen var der ingen slinger i
valsen, da Christian Stokkendal
og Mette Jørgensen samt Anne
Marie Søndergaard Skals og
Jacob Søndergaard Skals overtog
bedriften Munkbro ved Holstebro
efter Birthe og Laurids Søndergaard.
- Hvis vi ikke kunne få en miljøgodkendelse til at udvide bedriften, var
det ikke interessant for os at overtage den, og heldigvis var sparekassen
klar til at bakke op, selv om vi er i et
lidt udskældt erhverv, påpeger de
to unge par. Anne Marie er datter i
huset på Munkbro og gift med Jacob

,
""
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Søndergaard Skals. Christian Stokkendal
er mangeårig medarbejder på Munkbro
og danner par med Mette Jørgensen.
Generationsskifte
Munkbro har en årsproduktion på 16001700 søer fordelt på syv ejendomme.
Med generationsskiftet følger en kraftig
udvidelse af aktiviteterne. Således er
de nye ejere i fuld gang med at opføre
to store svinestalde, der tages i brug
senere på foråret. Munkbro opformerer avlsdyr til danske svineavlere,
men eksporterer desuden en stor del af
produktionen til fjerne lande som f. eks.
Rusland, Taiwan, Kina, USA og Canada.
I forbindelse med generationsskiftet blev Sparekassen Vendsyssel
en vigtig medspiller. Birthe og Laurids
Søndergaard var i forvejen mangeårige
kunder i Sparekassen Limfjorden, hvor
Poul Kristensen er familiens daglige

rådgiver. Nu har de to unge par også
samlet deres engagementer i sparekassen, hvilket de er særdeles glade for,
siger Jacob Søndergaard Skals.
Ros til sparekassen
- Vi vil gerne rose Sparekassen
Vendsyssel for at stå fast ved den
beslutning, der blev taget, selv om landbruget som sådan er i krise. Der har bare
været fuld opbakning, understreger
Laurids Søndergaard.
Birthe og Laurids Søndergaard
har samtidig valgt at samle endnu
flere forretninger i sparekassen.
Pensionsrådgiver Lone Møller
Christensen fra sparekassens pensionscenter og investeringschef Keld Kirkedal
fra Finanscenteret har skabt et godt
overblik og samtidig rådgivet Birthe og
Laurids Søndergaard om pensionsopsparing og investeringsmuligheder.
I forbindelse med bl.a. generationsskifter er det vigtigt at få skabt et overblik over pensions- og formueforhold,
der giver afsæt til den rigtige investeringsrådgivning og gode afkast.
- Sparekassen Vendsyssel var skarp på
prisen, og så giver et samlet engagement bedre grundlag for de økonomiske
beslutninger, siger parret.
- Sparekassen Vendsyssel bakker naturligvis gerne op om dygtige og professionelle kunder, når vi kan konstatere,
at grundlaget er i orden, som her på
Munkbro, fastslår direktør i sparekassens afdeling i Hvidbjerg, Poul
Kristensen. Det har været en langvarig,
men enorm spændende proces med
Munkbro og generationsskiftet. Det er
dejligt, når tingene lykkes, siger Poul
Kristensen og tilføjer, at Sparekassen
Vendsyssels organisation med mange

afdelinger sammenholdt med et stort
korps af specialister indenfor en lang
række områder, er klar til at rykke ud for
at rådgive kunderne.

Christian Stokkendal og Mette Jørgensen
samt Anne Marie og Jacob Søndergaard
Skals i en af de to store nye svinestalde på
Munkbro ved Holstebro.

Afkast på sparekassens investeringsanbefalinger 2012
Puljeafkast pr. 31.12.2012
Risiko/tid

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

Kort 0-3 år

2,60

2,60

12,30

Mellem 3-7 år

3,60

9,80

13,60

Lang > 7 år

9,80

12,30

13,60

Sparekassen Vendsyssels investeringschef
Keld Kirkedal og pensionsrådgiver Lone
M. Christensen arbejdede tæt sammen
med Birthe og Laurids Søndergaard i
forbindelse med generationsskiftet.

Porteføljeafkast pr. 31.12.2012
Kort 0-3 år

11,30

14,10

17,90

Mellem 3-7 år

14,30

15,00

13,40

Lang > 7 år

16,60

14,40

10,80

,
""
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Sparekassen Vendsyssels afdelingsdirektør i Hvidbjerg, Poul Kristensen, og
investeringsrådgiver Bodil Nørgaard
hjælper Aase og Henning Pedersen med
det økonomiske overblik. Her ses de fire i
Henning Pedersens farvehandel.

Sparekassen gav
overblik
En tilværelse som pensionister ligger
ikke lige om hjørnet. Men livet går
den vej, og Aase og Henning Pedersen
følte, at de havde et behov for at få
et økonomisk overblik over, hvordan
perioden efter arbejdsmarkedet kan
se ud. Dette overblik har de nu fået
i samarbejde med 2 af Sparekassen
Vendsyssels specialister fra Pensionsog Finanscentret sammen med ægteparrets daglige rådgiver. Aase arbejder
som skolesekretær på Bremdal Skole,
mens Henning Pedersen driver selvstændig farvehandel.
Overblik
- Vi havde behov for at få et overblik
over, hvordan vi økonomisk var stillet,
den dag vi beslutter at forlade arbejdsmarkedet. Sammen med Sparekassen
Vendsyssels pensionschef Carsten
Nielsen og investeringsrådgiver Bodil
Nørgaard har vi fået et samlet overblik.
Det har givet os et rigtig godt beslutningsgrundlag, således at vi nu ved,
hvad vi kan disponere over hver måned,
forklarer Aase og Henning Pedersen.
- Vi fik et forslag til en nedsparingsplan,
der viser, hvordan vi mest fordelagtigt kan bruge af vore opsparinger. Med
baggrund i vores risikoprofil har vi fra

,
""
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Bodil Nørgaard fået et investeringsforslag baseret på vores ønsker, tilføjer de.
Aase Pedersen forventer, at hun vil fortsætte med at arbejde 4 år endnu, indtil
hun fylder 62 år, mens Henning regner
med at fortsætte bag disken i endnu et
par år, afhængig af muligheden for at
sælge farvehandlen.
Flere kompetencer
- Det er rigtigt positivt, at sparekassen ved fusionen med Sparekassen
Vendsyssel har fået tilført endnu flere
specialistkompetencer, og vi har haft en
meget positiv oplevelse med både Bodil
Nørgaard og Carsten Nielsen, fastslår
parret fra Hvidbjerg på Thyholm.
Og den positive oplevelse glæder selvfølgelig Poul Kristensen, der er daglig
rådgiver for Aase og Henning Pedersen
og afdelingsdirektør i afdelingen i
Hvidbjerg.
- Muligheden for at få udarbejdet en
nedsparingsplan er et af de nye tilbud, vi
kan yde til kunderne, og de oplevelser,
som Aase og Henning Pedersen har
haft med Sparekassen Vendsyssel, er
gode eksempler på den mangfoldighed
og fleksibilitet, som vores kunder har
adgang til, udtaler Poul Kristensen.

udbytte

til sparekassens garanter
På repræsentantskabsmødet, der blev
afholdt den 12. marts 2013, besluttede
repræsentantskabet at sparekassen
udbetaler 3,1% i udbytte til garanterne.
Udbyttet er udbetalt til garanterne
ultimo marts 2013.
Med virkning fra den 1. januar 2012
indførtes der nye regler fra EU, som
medførte, at sparekassen skulle foretage
nogle mindre ændringer af den måde,
rente på garantkapitalen tilskrives på.
Ændringen skal sikre, at garantkapitalen
også fremadrettet kan medregnes i
sparekassens kapitalgrundlag.
For garanterne medfører de nye regler
stort set kun, at renten på garantkapitalen ikke længere indsættes på kontoen
ved årets udgang, men først efter

afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned året
efter, og nu som garantudbytte.
Sparekassen må ikke længere stille et
bestemt udbytte i udsigt af garantkapitalen. Fremover skal repræsentantskabet - på baggrund af et forslag fra
bestyrelsen - beslutte, hvad udbytteprocenten på garantkapitalen skal
være for året, der er gået. Ved indløsning i løbet af året udbetales garantkapitalen som hidtil. Udbytte udbetales
efter førstkommende repræsentantskabsmøde. Udbytteprocenten skal
fastsættes på baggrund af årets overskud og frie reserver og på baggrund
af sparekassens øvrige økonomiske
situation.

3,1%

Garantudbytte

10 nye kandidater
til sparekassens repræsentantskab
I forbindelse med sammenlægningen
med Sparekassen Hvetbo A/S var det en
del af aftalen, at der skulle vælges op til
10 medlemmer til sparekassens repræsentantskab. De nye medlemmer skulle
vælges blandt de tidligere aktionærer
i Sparekassen Hvetbo A/S, som har

ombyttet deres aktier til garantbeviser
i Sparekassen Vendsyssel. Valget blev
et fredsvalg, idet der var 10 opstillede
kandidater, som således alle blev valgt.
Alle er valgt for perioden frem til den
1. januar 2016.

Repræsentantskabet
er sparekassens øverste
myndighed og vælger flertallet
af sparekassens bestyrelsesmedlemmer.

De 10 suppleringsvalgte til sparekassens repræsentantskab er:
Fhv. kommunaldirektør
Trykkeriejer
Revisor
Civilingeniør
Gårdejer
Restauratør
Købmand
Systemtekniker
Viceungdomsskoleinspektør
Erhvervsjurist

Mogens Fransen
Jørgen Esholm Jensen
Jakob Christensen
Henrik Munkholt
Lars Jørgen Larsen
Christian Hem
Rikard Andersen
Henrik Wennike
Tommy Duun Mogensen
Martin Valbirk

Isaksvej 51
Ellidsbølvej 37
Storkekæret 89
Torpet 2
Omfartsvejen 1
Lucernemarken 16
Bisgaardsvej 1
Fælledvej 68
Ryesgade 61 st
Klosterkrogen 6

,
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9490 Pandrup
9690 Fjerritslev
9490 Pandrup
9493 Saltum
9490 Pandrup
9490 Pandrup
9490 Pandrup
9493 Saltum
9000 Aalborg
9490 Pandrup
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Vi går

Online
med efterårets Garant magasin
Vi følger med i den digitaliserede verden
og går online med kommende udgivelser af vores garantmagasiner og
årsrapporter. Vi vil opnå en økonomisk
besparelse på trykomkostninger og
distribution, og samtidig henter vi en
miljømæssig gevinst, der er til gavn for
alle. For nogle af de sparede midler vil
vi i 2013 støtte velgørende formål og
humanitære foreninger.
Kommende garantmagasiner kan læses

Støttearbejde i 2013:
I februar måned støttede vi bl.a.		
Danmarksindsamlingen med 		
100.000 kr.

direkte på din pc eller tablet i en flot
bladre-version, som er nem at navigere
rundt i.
For at imødekomme den gruppe læsere
der stadig måtte ønske Garanten i trykt
bladform, kan man tilmelde sig den
trykte udgave ved at gå ind på
www.sparv.dk og udfylde formularen,
så kommer bladet fortsat direkte i din
postkasse.

Konfirmand 2013
Vind 3 dejlige oplevelser for dig og din klasse

Opret en
SuperKonfirmandkonto og deltag i
lodtrækningen om 3 flotte præmier.
Vinderne udtrækkes den 3. juni 2013.
Du kan vinde en sjov og aktiv dag i
Fårup Sommerland med spisning,
en middag på Jensen’s Bøfhus og en tur i biografen
eller en bowlingturnering med spisning.

Renten er

4,5%

*Nominel fast rente frem
til d. 31.12.2013
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Udfyld en formular på www.sparv.dk
så sender vi dig en hilsen sammen
med en værdikupon på 250 kr., som du kan
lægge oveni dine konfirmationspenge.

Vi er glade for at kunne invitere alle vores
loyale garanter med børn eller
børnebørn gratis i

Cirkus Dannebrog
Du kan tilmelde dig én af følgende cirkusforestillinger
Hvidbjerg
Aalborg
Jerslev
Hirtshals
Vrå
Hune
Brovst
Frederikshavn
København

ved Hvidbjerg Vinduer i Østergade
ved Dyrskuepladsen i Skalborg
ved Markedspladsen
ved Rådhuset overfor sparekassen
ved Idrætscenter Vendsyssel
overfor Spar
ved Rådhuset
ved Knivholt, Hjørringvej 180
ved Fisketorvet (sidste tilmelding den 23. august 2013)

Den eneste forudsætning for at få denne gratis
oplevelse er, at alle tilmeldte, der er fyldt 18 år,
er garant i Sparekassen Vendsyssel.
Tilmeldte børn skal være i følge med voksne.

ra
t

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

i
is

st

il

in
alle

orestillingen
den f

Vi gi'r g

Den 13. juni
Den 19. juni
Den 20. juni
Den 21. juni
Den 22. juni
Den 25. juni
Den 26. juni
Den 29. juni
Den 04. sept
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Tilmelding
Tilmelding til én af forestillingerne skal ske på www.sparv.dk eller ved at indlevere kuponen nederst i én af vores afdelinger. Da der er begrænsede antal pladser,
nemlig 1000 pr. forestilling - er alle tilmeldinger efter først-til-mølle princippet.
Der åbnes op for tilmeldingssystemet mandag den 29. april kl. 10.00.
I forbindelse med den elektroniske tilmelding skal hver familie printe en billet,
der skal medbringes til den valgte cirkusforestilling. Når billetten afleveres ved
teltindgangen, er der gratis is til familien.
Eventuelle afbud bedes ligeledes registreret via www.sparv.dk, og dermed kan
andre garanter få glæde af pladsen. Der oprettes ingen ventelister.

Tilmeldingskupon
Husstandens kontaktperson:
1. Cpr. nr.		.........................................................................................................................................
Navn		
.........................................................................................................................................
Adresse		
.........................................................................................................................................
Post nr. / By		.........................................................................................................................................
Mail		
.........................................................................................................................................
Tlf 		.........................................................................................................................................
2. Cpr. nr		
.........................................................................................................................................
Navn		
.........................................................................................................................................
3. Cpr. nr.		
.........................................................................................................................................
Navn		
.........................................................................................................................................
4. Cpr. nr.
.........................................................................................................................................		
Navn		
.........................................................................................................................................
5. Cpr. nr.		
.........................................................................................................................................
Navn		
.........................................................................................................................................
6. Cpr. nr.		
.........................................................................................................................................
Navn		
.........................................................................................................................................

www.sparv.dk
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