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VELKOMMEN
til Hals Sparekasse

Bestyrelsesformand Birte Dyrberg, Sparekassen Vendsyssel 
byder bestyrelsesformand Jens Højer, Hals Sparekasse velkommen



Direktør Vagn Hansen

Med fusionen med Hals Sparekasse bliver 
vi endnu bedre repræsenteret nord for 
Limfjorden, og sammen står vi bedre 
rustet til at håndtere fremtidens mulig-
heder og udfordringer. 
Vi er glade for at byde velkommen til Hals 
Sparekasse og dermed være med til at 
sikre en god og holdbar løsning, så alle 
kunder i Hals Sparekasse fremover har et 
godt og solidt pengeinstitut i ryggen, som 
de kan være trygge ved.
Med Hals Sparekasse som en del af 
familien, har vi nu mere end 95.000 
kunder, hvoraf ca. 37.000 er garanter i 
Sparekassen Vendsyssel. Egenkapitalen er 
på 1,9 mia. kroner. 
Vi glæder os til at tilbyde vores rådgiv-
ningskoncepter og fordelsprogrammer til 
alle de nye kunder.

Overskud i sparekassen
Sparekassen Vendsyssel kan igen i 2014 
præsentere et acceptabelt overskud, 
og har haft overskud i alle årerne siden 

etableringen i år 2001. Overskuddet i 
2014 blev 60,2 mio. kroner før skat. Vi 
kan notere en netto fremgang i antallet 
af kunder på 2.200, og en netto fremgang 
af garanter på ca. 800. Vores garanter 
har placeret mere end 1,0 mia. kroner i 
garantbeviser, og er således en vigtig del 
af Sparekassen Vendsyssels økonomiske 
fundament.
I vores regnskab for 2014 glæder vi os 
over, at vi på trods af den forholdsvis 
svage økonomiske udvikling har fremgang 
i vores forretningsomfang. Det samlede 
udlån er steget med 4,7% og udgør mere 
end 8,6 mia. kroner. Det samlede indlån 
inkl. puljer er steget med 7,4% og udgør 
9,5 mia. kroner. Vores kapitalprocent er 
16,9 og den solvensmæssige friværdi er 
på 6,2 procentpoint.    

Kunderne
Blandt vores garanter og kunder i øvrigt 
opbygger vi et voksende ambassadør-
korps, som gerne fortæller andre om 

deres tilfredshed og gode oplevelser 
med Sparekassen Vendsyssel. Gennem 
tilfredse kunder får vi således hele tiden 
nye kunder. En indsats som ambassadø-
rerne bliver præmieret for. Vi har frisket 
vores ambassadørkoncept lidt op, og vi 
håber, at endnu flere garanter og kunder, 
vil hjælpe med at udbrede kendskabet til 
Sparekassen Vendsyssel. 

Vi har i samarbejde med AP Pension skabt 
nogle nye tryghedspakker. Vi tilbyder 
vores kunder let forståelige og fuldt 
dækkende forsikringspakker, som sikrer 
familien økonomisk tryghed ved dødsfald, 
invaliditet og kritisk sygdom. Derudover 
tilbyder vi en ny børnepakke. Tag fat i din 
kunderådgiver og få et overblik over dine 
muligheder. 
Sidst, men ikke mindst, inviterer vi alle 
vores garanter i cirkus.  Vi afholder 10 
cirkusarrangementer, og glæder os meget 
til at se jer.
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Udvalgte tal fra årsrapporten
Beløb i 1.000 kr.                                                  2014 2013
Nettorente- og gebyrindtægter 720.641 759.684

Udgifter til personale og administration -324.939 -339.931

Primær indtjening 385.251 404.991

Kursreguleringer 10.787 23.440

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder 17.230 2.438

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -333.824 -283.909

Resultat før udgifter til sektorløsninger 78.814 146.084

Udgift til Indskydergarantifonden -18.644 -20.752

Resultat før skat 60.170 125.332

Skat af årets resultat 2.472 -34.651

Årets resultat 62.642 90.681

Samlet udlån 8.648.761 8.279.741

Obligationer til dagsværdi 1.666.204 2.369.422

Indlån inkl. puljer 9.515.335 8.862.645

Garantkapital 1.021.861 973.116

Egenkapital i alt 1.877.423 1.788.683

Balancesum 12.726.689 12.773.624



Det nye landkort med 27 afdelinger, hvoraf  
Hals, Vester Hassing og den kommende i 
Aalborg Vestby afdeling udgør de 3
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HALS rykker tættere 
på VENDSYSSEL
Hals Sparekasse, med afdelinger i Hals 
og Vester Hassing, fusionerer med 
Sparekassen Vendsyssel med virkning fra 
1. januar 2015. 

Den fortsatte svage vækst i samfundet, 
den lave rente, de stigende krav til kapital, 
de voksende administrative byrder og 
behovet for bredere kompetencer har 
fået Hals Sparekasse til, efter mere end 
145 års selvstændighed, at blive en del af 
Sparekassen Vendsyssel. Vi har valgt den 
løsning, der er bedst for lokalområdet, 
vores kunder og medarbejdere, og sikrer 
med sammenlægningen, at der er kompe-
tent rådgivning og ekspedition i vores 
markedsområde i mange år frem, udtaler 
formanden for Hals Sparekasses 
bestyrelse Jens Højer.

Positive muligheder
Vi ser mange positive muligheder ved 
sammenlægningen af de to virksomheder, 
fortsætter formanden for Sparekassen 
Vendsyssel, Birte Dyrberg. Vi kan ved 
fælles hjælp udbrede Sparekassen 
Vendsyssels rådgivningskoncepter og 
fordelsprogrammer, og sikre kunderne i 
Hals Sparekasse en fortsat kvalificeret 
rådgivning, med en række nye fordele. 
Afdelingskontoret i Hals udbygges med 
erhvervskompetencer og bliver samtidig 
regionshovedkontor for en ny region, 

som omfatter afdelingerne Hals, Ulsted 
og Vester Hassing. Afdelingen i Vester 
Hassing tilføres flere ressourcer, da 
området er et spændende og attraktivt 
sted, hvor der fortsat er brug for en stærk, 
lokal sparekasse. Derudover etablerer vi 
endnu en afdeling i Aalborg, i de lokaler 
Hals Sparekasse havde lejet på Kastetvej 
i Aalborg vest. Vi ser Aalborg som en 
utrolig spændende by, og afdelingen i 
Det Gamle Posthus i Algade udvikler sig 
rigtig godt. Der er god plads til endnu en 
afdeling i Nordjyllands hovedstad, og vi 
glæder os til at byde endnu flere kunder 
velkommen i sparekassen.

Lokal fond i Hals
Med fusionen oprettes der en almen-
nyttig velgørende fond til støtte for 
områdets forenings- og fritidsliv i Hals 
Sparekassens nuværende virkeområde. 
Fonden får en kapital som svarer til den 
frie egenkapital i Hals Sparekasse. 

Repræsentanter for 
den nuværende Hals 
Sparekasse vil i en periode 
være repræsenteret i 
repræsentantskab og 
bestyrelse for 
Sparekassen 
Vendsyssel. 

Bo Bojer, afdelingsdirektør for den
kommende afdeling i Aalborg Vest

Lokalområdet og Aalborg
Vi er glade for at komme ind i en stærk, 
velfungerende sparekasse med et solidt 
kapitalgrundlag. Vi er trygge ved at 
blive en del af en stor, veldrevet spare-
kasse med solide rødder og hvor lokal 
forankring og synlighed er en naturlig 
del af strategien, udtaler direktør for 
Hals Sparekasse Bo Bojer. Med fusionen 
med Sparekassen Vendsyssel sikrer vi, at 
lokalområdet har et stærkt  pengeinstitut 
mange år frem. I forbindelse med fusi-
onen har Bo Bojer ønsket at stå i spidsen 
for den nye afdeling – Aalborg 
Vest, som forventes at 
slå dørene op i løbet af 
sommeren 2015.



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.
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Fra mandag den 8. juni  kl. 10.00, kan du på vores 
hjemmeside tilmelde dig én af følgende 10 cirkusforestillinger
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RATIS is til 
alle inden forestillingen

INVITATION til
Cirkus Dannebrog
Vi gentager succesen fra 2013, og er stolte af igen 
at kunne invitere vores loyale garanter i cirkus.
Du kan invitere dine egne børn eller børnebørn 
med som gæst.

Skalborg            onsdag      den   17.  juni kl. 19.00 ved dyrskuepladsen i Skalborg
Brovst                torsdag     den   18. juni kl. 19.00 ved rådhuset
Hune                  fredag       den   19. juni kl. 19.00 ved Pirupvejen nord for Hune
Hals                    mandag    den   22. juni kl. 19.00 ved Skansen
Brønderslev       tirsdag     den  23. juni kl. 19.00 ved markedspladsen
Hjørring             torsdag    den  25. juni   kl. 19.00   ved dyrskuepladsen
Hjørring             fredag    den  26. juni kl. 19.00 ved dyrskuepladsen
Frederikshavn   søndag den  28. juni kl. 19.00 ved Knivholt, Hjørringvej 180
Hvidbjerg tirsdag  den 28. juli kl. 19.00 ved Hvidbjerg Vinduer i Østergade 
København onsdag    den  02. sept kl. 18.30 ved Byparken Ørestad, C.F. Møllers Allé



Vi håber at du er vores næste ambassadør.

TRYGHED, også til mor og far
Planlagte livsdrømme
Vi drømmer alle om et liv uden bekym-
ringer med et sundt helbred. Desværre 
viser det sig ofte, at der kan komme ufor-
udsete ting i vejen for vores planlagte livs-
drømme. Det kan være i form af alvorlig 
eller livstruende sygdom, hændelser der 
kan medvirke til en væsentlig reduceret 
arbejdsevne eller sågar dødsfald.

Tryghedspakker til hele familien
I Sparekassen Vendsyssel ønsker vi at 
sikre vores kunder bedst muligt, og vi 
har derfor i samarbejde med AP Pension 
sammensat nogle tryghedspakker, der 
tilgodeser de forsikringsbehov, som de 
fleste kunder har brug for.

Tryghedspakker, der kan kombineres efter 
eget ønske under kyndig vejledning og 
rådgivning af en rådgiver, og evt sammen 
med en formuespecialist.
Det vigtigste for os er at sikre vores 
kunder, så økonomi ikke bliver en ekstra 
bekymring i en hård tid.

Børnepakken som sikrer hele familien
Som noget nyt introducerer vi nu en 
hel ny dækningspakke, der er målrettet 
børnene. En buket af dækninger, der 
omfatter både en dødsfaldsdækning, der 
dækker uanset dødsårsag, en dækning 
ved visse kritiske sygdomme samt en 
méngraderstatning, hvis barnet inden det 
fyldte 18. år får en méngrad over 5% som 

Carsten Nielsen, Afdelingsdirektør
Formuecenter Vendsyssel

Spred DET GODE BUDSKAB 
Vi er meget stolte over at have så mange 
gode ambassadører, som er så glade for 
at være kunde i sparekassen, at de har 
lyst til at anbefale os til familie, venner 
og kolleger. Det er den bedste anbefaling 
vi kan få.

Vi arbejder på at gøre det endnu lettere 
at blive ambassadør, da vi med en ny 
ambassadørfolder gør det nemt at se det 
skiftende gaveudvalg. 
Via en kode, som kan scannes, føres du 
ind til gaveoversigten på vores hjemme-
side.

Når du som ambassadør anbefaler en 
mulig kunde, som du ved er interesseret 
i et bankskifte og et uforpligtende møde, 
kvitterer vi med en valgfri gave, som tak 
for hjælpen. 

Som ambassadør deltager du også 
i den månedlige lodtrækning om et 
hotelophold med middag for 2. Få den 
nye ambassadørfolder næste gang du 
besøger din rådgiver eller kigger forbi din 
afdeling.

følge af sygdom.
Så vi kan med de nye tryghedspakker, så 
at sige, forsikre vores kunder fra vugge til 
grav, og det giver tryghed i hverdagen for 
vores kunder.” 

Scan koden, og se det 
flotte gaveudvalg.
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HUSK
Tilmeldingen til cirkusforestillingernesker efter FØRST TIL MØLLE-PRINCIPPET.

TILMELDINGSKUPON

TILMELDING

Sparekassen Vendsyssel • Østergade 15 • 9760 Vrå

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 8. juni 2015 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.




