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REKORDRESULTAT 
i Sparekassen Vendsyssel

Vagn Hansen 
adm. direktør 

Udvalgte tal fra årsrapporten
Beløb i 1.000 kr.                                                  2016 2015

Nettorente- og gebyrindtægter 755.662 783.025

Udgifter til personale og administration -379.296 -357.602

Primær indtjening 367.380 406.870

Kursreguleringer 72.538 21.554

Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder 24.225 14.522

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -228.667 -305.143

Resultat før udgifter til sektorløsninger 234.876 137.228

Udgift til afviklingsformue/indskyder-
garantifonden -998 -21.946

Resultat før skat 233.878 115.282

Skat af årets resultat -34.190 -18.115

Årets resultat 199.688 97.167

Samlet udlån 9.374.135 9.029.738

Obligationer til dagsværdi 1.857.730 1.343.084

Indlån inkl. puljer 11.633.857 10.457.453

Garantkapital 1.170.686 1.086.082

Egenkapital i alt 2.270.055 2.011.932

Balancesum 15.135.386 13.689.400

Siden Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby 
Sparekasse fusionerede i 2001 har vi hvert 
eneste år været i stand til at præstere et 
overskud, men resultatet for 2016 slår 
med et overskud på 234 mio. kr. alligevel 
alle rekorder. Resultatet er mere end 
dobbelt så stort som i 2015, så vi lægger 
ikke skjul på, at vi er meget tilfredse.
Med det rekordstore overskud udgør 
sparekassens egenkapital nu 2,3 mia. kr., 
og heraf udgør garantkapitalen 1,2 mia. kr. 
Bestyrelsen indstiller til repræsentant-
skabet, at der udbetales 3,25 pct. i 
garantrente for 2016, hvilket svarer til 
35,7 mio. kr.
Sparekassens kapitalprocent er 20,5 og 
dermed væsentligt over det beregnede 
individuelle solvensbehov på 10 pct.
Vi forventer at fastholde den positive 
udvikling og at kunne præsentere en 
primær indtjening på mellem 375 og 
400 mio. kr. for 2017.

Sparekassen Vendsyssels Fond
Som noget nyt har vi besluttet at stifte  
en ny fond, Sparekassen Vendsyssels 
Fond. Den skal på samme måde som 
vores øvrige fonde, der er blevet stiftet i 
forbindelse med fusioner, donere penge 
til almennyttige og velgørende formål, 
primært i de områder hvor der i forvejen 
ikke er en lokal fusionsfond. Bestyrelsen 
vil indstille til repræsentantskabet, at der 
overføres 25 mio. kr. fra årets resultat til 
fonden. Midlerne skal placeres i garantka-
pital i sparekassen, og forventes forøget i 
de kommende år, afhængig af regnskabs-
resultaterne. Der vil maksimalt blive over-
ført 125. mio. kr. til den nye fond.
De nuværende fonde har tilsammen i 
2016 uddelt i alt 8,5 mio. kr. 
Sparekassen har i 2016 haft en nettotil-
gang af 3.450 nye kunder, således at det 
samlede kundeantal nu udgør ca. 101.000 
- heraf er ca. 38.000 garanter.

Fire nye afdelinger
12.000 kunder er kommet til oveni fra de 
fi re afdelinger af Den Jyske Sparekasse, 
som pr. 1. januar 2017 blev en del af 
Sparekassen Vendsyssel. Afdelingerne 
med 35 medarbejdere ligger i Vinderup, 
Skive, Lem og Aalborg og passer således 
geografi sk godt til vores afdelingsnet i 
øvrigt. Afdelingerne repræsenterer udlån 
og garantier på i alt 897 mio. kr. samt 
godt 1 mia. kr. i indlån og puljer, og i 
Sparekassen Vendsyssel forventer vi, at 
overtagelsen vil være en god forretning.
Garanterne og det lokale afsæt, som de 
er med til at udgøre, er en vigtig del af 
Sparekassen Vendsyssels fundament, og 
som tak for opbakningen vil vi gerne invi-
tere alle garanter i Cirkus Arena.
Jeg håber vi ses.

Venlig hilsen
Vagn Hansen, adm. direktør

Sparekassens årsrapport kan ses på www.sparv.dk fra den 29. marts 2017



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.

Træd indenfor i magien under teltdugen, den levende 
forestilling samt en manege, hvor kun fantasien sætter 
grænser. Vi byder endnu engang velkommen i cirkus, vores 
helt egen forestilling og underholdning for store og små. 

Spillesteder og tidspunkter:
København søndag   den 9. april kl. 15.30 ved Bellahøj. Hj. Borups Alle/Hulgårdsvej

Hvidbjerg          tirsdag  den 2. maj kl. 17.00 ved Hvidbjerg Vinduer i Østergade

Aabybro            onsdag  den 3. maj kl. 17.00 ved Teknologiparken

Aalborg             søndag  den  7. maj  kl. 12.00 ved Fjordmarken

Jerslev               mandag  den  8. maj  kl. 17.00 ved Markedspladsen

Hjørring       tirsdag  den 9. maj kl. 17.00 ved Halvorsmindevej

Frederikshavn  fredag  den 12. maj kl. 12.00 ved Knivholt, Hjørringvej 180

Hals søndag  den 14. maj kl. 14.00 ved Skansen

INVITATION 
til Cirkus Arena

Som vores loyale garant, kan du invitere dine egne børn eller 
børnebørn med i Cirkus Arena.
Fredag den 24. marts kl. 10.00 kan du tilmelde dig én af vores 
8 cirkusforestillinger på www.sparv.dk og hente din nummererede adgangsbillet.

En time før hver forestilling afholdes der FAMILIESJOV, bl.a. workshop med 
Suzanne Berdino, Ponydressur med Laura Berdino og klovnerier med Jimmi Folco.



Arne Raun Krejbjerg
områdedirektør for Lem, Vinderup og Skive.

Af Niels Henriksen

Efter en turbulent periode, hvor fokus 
af naturlige årsager var meget rettet 
indad mod egen organisation i Den Jyske 
Sparekasse, glæder medarbejderne i 
de fi re afdelinger, som Sparekassen 
Vendsyssel har overtaget, sig nu til at tage 
fat på opgaverne og vende fokus mod 
kunderne.

- Vi glæder os til igen at løse de opgaver, 
som vi allerhelst vil, nemlig at tilbyde 
kunderne seriøs rådgivning med høj faglig 
kvalitet. Vi glæder os over at være en del 
af et særdeles velfunderet pengeinstitut 
med et stærkt lokalt engagement, og vi 
kan nu bl.a. tilbyde kunderne garantbe-
viser med en attraktiv rente, smiler områ-
dedirektør Arne Raun Krejbjerg, der er 
direktør for afdelingerne i Lem, Vinderup 
og Skive.

Et sus af lettelse
- Allerede da det blev kendt, at 
Sparekassen Vendsyssel ønskede at over-
tage afdelingerne, kunne man næsten 
mærke et sus af lettelse hos medarbej-
derne. Alle var positive fra den første dag, 
og vi er blevet utroligt godt modtaget, 
tilføjer han.
- Sparekassen Vendsyssel har overtaget 
de fi re afdelinger for at drive forretning. 
Området omkring Skive er klart et udvik-
lingsområde, og alle medarbejdere glæder 
sig over at være blevet en del af en spare-
kasse, der prioriterer synlighed i lokal-
området. Medarbejderne vil gerne være 
ambassadører for sparekassen lokalt, så vi 
kunne ikke ønske os et bedre match end 
Sparekassen Vendsyssel, understreger 
Arne Raun Krejbjerg, der selv kom til Den 
Jyske Sparekasse i 2013 som resultat af en 
fusion og derfor har et godt kendskab til 
de opgaver, der venter.

Gnidningsløst
- Vores fornemste opgave bliver, at 
kunderne kommer til at mærke over-
gangen til Sparekassen Vendsyssel så lidt 
som muligt. Alle skal naturligvis passes 
ind i sparekassens system med bl.a. nye 
kontonumre og nye kreditkort, men vi 
har allerede taget fat på opgaven, og vi 
forventer, at overgangen vil blive gnid-
ningsløs for kunderne.
- Sparekassen Vendsyssel lægger 
afgørende vægt på, at alle føler sig 
velkommen i sparekassen, og vi har da 
også kun mødt positive reaktioner, siden 
overtagelsen den 1. januar 2017.
Arne Raun Krejbjerg forventer, at konver-
teringen til Sparekassen Vendsyssels 
IT-system vil være tilendebragt i week-
enden den 8. og 9. april 2017.

FIRE NYE AFDELINGER 
fra Den Jyske Sparekasse



Vores medarbejdere betjener 
københavnere, der 
efterspørger de jyske værdier

Af Niels Henriksen

Et støt stigende antal kunder og dermed 
et behov for fl ere medarbejdere har 
betydet, at Sparekassen Vendsyssel er 
vokset ud af lokalerne på Gammel Strand 
midt i København. Derfor er sparekassen 
nu rykket frem til Rådhuspladsen, hvor 
pengeinstituttet har åbnet sin anden 
afdeling i Hovedstaden.
- Når man står på Rådhuspladsen og

kigger ind på Strøget, ligger vores nye 
afdeling på 4. sal i bygningen til venstre 
med 7-Eleven i stueetagen, forklarer 
afdelingsdirektør Jens Christensen.
Sparekassen Vendsyssel har omkring 
10.000 kunder i København. 5.000 fordelt 

på de 2 afdelinger i København og resten 
i sparekassens øvrige afdelinger. Siden 
etableringen af afdelingen på Gammel 
Strand den 1. april i 2007 er vi vokset fra 3 
til 17 medarbejdere.

Optimale faciliteter
- Med fl ytningen har vi mulighed for at
tilbyde både medarbejdere og kunder
optimale faciliteter, og med den stigende
interesse, vi oplever for Sparekassen
Vendsyssel i København, forventer
vi da også, at vi på sigt får behov for
endnu fl ere medarbejdere, tilføjer Jens
Christensen, der glæder sig over, at ikke
kun vendelboer, der af forskellige grunde
er fl yttet til Hovedstaden, holder fast ved
deres pengeinstitut.
- I dag betjener vores medarbejdere i
lige så høj grad lokale københavnere,
der efterspørger de jyske værdier og den
måde at drive pengeinstitut på, som
Sparekassen Vendsyssel er garant for.

Hos os kan kunderne ringe eller skrive en 
e-mail direkte til deres rådgiver. De kan
komme ind fra gaden for at få en snak, og
det er københavnerne slet ikke vant til.

Lokal kompetence
- Vi møder kunderne i øjenhøjde og giver
os tid til den enkelte. Vi har den lokale
kompetence til at tage en beslutning her
og nu, og et ord et ord, fastslår afdelings-
direktøren, der er overbevist om, at mere
optimale fysiske rammer for medarbej-
derne også smitter af på kunderne.
- I Sparekassen Vendsyssel vil vi gerne
etablere længerevarende forhold til vores
kunder, og jeg tror, at når medarbej-
derne får endnu bedre forhold og dermed
et godt arbejdsmiljø, smitter det af på
kundernes lyst til at komme her, siger Jens
Christensen, der har overladt chefstolen
på Gammel Strand til afdelingsdirektør
Henrik Bach Winther.

NY AFDELING 
på Rådhuspladsen



Garanten
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Sparekassen Vendsyssel • Østergade 15 • 9760 Vrå

555med en KONFIRMANDKONTO
med en

Lad dine ‘først-tjente’ penge YNGLE

KONFIRMAND
Opret en konfi rmandkonto, og tjen 5 % i rente året ud. 
Når du tager din konto i brug, deltager du i konkurrencen om 
3 klasseture til Fårup Sommerland.
Du kan oprette en konfi rmandkonto frem til den 24. maj 2017, 
og vi udtrækker vinderne den 29. maj 2017.
De 3 vindere får direkte besked. 

Få oprettet en konto i en af vores afdelinger og læs mere om 
kontoformen på www.sparv.dk.

Nominel fast rente frem til  den 31.12.2017 
af indskud  op til 30.000 kr.


