ER DU KLAR

til konfirmation?
En stor dag venter forude. Spænding og glæde
går forud for din konfirmation, festen, tøjet,
blå mandag og ikke mindst alle gaverne.

Når du opretter en konfirmandkonto hos os, gi’r vi 5% i rente året ud.
Når kontoen er taget i brug, deltager du i konkurrencen om
3 oplevelser for hele din skoleklasse.
Læs mere om konfirmandkontoen og konkurrencen på sparv.dk

Garanten
FORÅR 2018

5%

40,5 millioner kroner
udbetales i rente til sparekassens garanter

Årets konfirmandrente.
Nominel fast rente frem til den 31.12.2018.
Der kan indsættes maks. 25.000 kr.

SPRED

det gode budskab
Bliv en af vores gode ambassadører

Er du tilfreds med os, så sig det til andre.
Det er den bedste anbefaling, vi kan få!
Vi er stolte over at have så mange gode ambassadører, som har lyst til
at anbefale os. Fortæl derfor dine kolleger, venner og familie om de gode
erfaringer du har med os og henvis dem, som du ved er interesseret i et
bankskifte, til et uforpligtende møde.
Vi kvitterer med en valgfri gave, som tak for hjælpen.
Som ambassadør deltager du også i vores månedlige lodtrækning om et
hotelophold med middag for 2.
Husk at få ambassadørfolderen næste gang du besøger din rådgiver eller
kigger forbi sparekassen.

Scan koden eller besøg
sparv.dk for at se
vores gaveartikler

Sund fornuft
www.sparv.dk

REKORDRESULTAT

i Sparekassen Vendsyssel
Siden Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby
Sparekasse fusionerede til Sparekassen
Vendsyssel i 2001, har sparekassen
leveret solide overskud. Rekord på
rekord, og regnskabet for 2017 viser,
at Sparekassen Vendsyssel igen sætter
rekord med et overskud før skat på 383
mio. kr. Det er en fremgang på 150 mio.
kr. og vækker naturligvis stor tilfredshed i
sparekassens ledelse.
- Vi har udbygget omfanget indenfor
alle væsentlige forretningsområder, og
vi understøtter naturligvis det lokale
erhvervsliv i vores primære markedsområde. Det ser vi som en afgørende opgave
for os som lokalt pengeinstitut, fastslår
administrerende direktør i Sparekassen
Vendsyssel, Vagn Hansen, der glæder
sig over, at det går godt for det lokale
erhvervsliv, og at privatkunderne generelt
også har det økonomisk godt.

Sparekassen Vendsyssels Fond
Den opbakning, sparekassen oplever i
form af 39.300 garanter og deres garantkapital, ønsker sparekassen at påskønne.
I løbet af foråret bliver det således for
første gang muligt at søge midler fra
den nye Sparekassen Vendsyssels Fond,
som er tilført 25 mio. kr. Fondsmidlerne
doneres til almennyttige og velgørende
formål, primært i de områder hvor der i
forvejen ikke er en lokal fusionsfond. De
nuværende otte fusionsfonde uddelte i
2017 mere end 9,5 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at garantrenten fastsættes
uændret på 3,25 pct., hvilket vil betyde,
at der udbetales 40,5 mio. kr. til garanterne.

bedre kapitaliseret end ved udgangen
af 2017. Egenkapitalen udgør således
2,7 mia. kr., heraf udgør garantkapitalen
1,3 mia. kr. Sparekassen har således
god plads i Finanstilsynets såkaldte
Tilsynsdiamant. Sparekassens kapitalprocent er på 20,3 og dermed væsentligt
højere end solvensbehovet på 9,9 pct.
Sparekassen Vendsyssel har fået
nettotilgang af 3100 kunder, således at
sparekassen nu betjener i alt ca. 114.000
kunder. Forventningerne til 2018 er en
fortsat positiv udvikling, og resultat af
den primære drift ventes at blive på
375-400 mio. kr.
Vi glæder os til at se jer til et
af de 8 garantmøder i april.
Venlig hilsen
Vagn Hansen, adm. direktør

Solidt kapitalgrundlag
Sparekassen Vendsyssel har aldrig været

2017
853.003

755.662

Udgifter til personale og administration

-431.994

-379.296

407.881

367.380

Kursreguleringer

94.267

72.538

Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder

21.180

24.225

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender

-138.460

-228.667

Resultat før udgifter til Afviklingsformuen

384.258

234.876

-887

-998

Resultat før skat

383.371

233.878

Skat af årets resultat

-63.896

-34.190

Årets resultat

319.475

199.688

Samlet udlån

10.497.786

9.374.135

1.837.597

1.857.730

13.742.688

11.633.857

Garantkapital

1.328.819

1.170.686

Egenkapital i alt

2.694.247

2.270.055

17.509.585

15.135.386

Udgift til Afviklingsformuen

Obligationer til dagsværdi
Indlån inkl. puljer

Balancesum

Alle møderne starter kl. 19.00 med følgende program:
• VELKOMST
• BESTYRELSENS BERETNING 2017
• ORIENTERING OM ÅRSREGNSKAB 2017
• MIDDAG
• UNDERHOLDNING
Søs Fenger, Dorte Gerlach, Carl Emil og Lis Sørensen underholder følgende steder:

4.

APRIL

5.

9.

2016

Netto rente- og gebyrindtægter
Primær indtjening

GARANTMØDER

APRIL

Udvalgte tal fra årsrapporten
Beløb i 1.000 kr.

Vi byder velkommen til en flot buket
af gode navne til forårets

Sparekassens årsrapport kan ses på www.sparv.dk fra den 21. marts 2018

APRIL

11.

APRIL

Søs Fenger
Ulsted Hallen
Nørtoftvej 5, Ulsted
9370 Hals
Søs Fenger
Jetsmark Idrætscenter
Bredgade 140
9490 Pandrup
Dorte Gerlach
Toftegårdsskolens Hal
Sdr. Ringgade 83
9740 Jerslev
Dorte Gerlach
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17
9760 Vrå

13.

APRIL

16.

APRIL

18.

APRIL

20.

APRIL

Carl Emil
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17
9760 Vrå

Dorte Gerlach

Lis Sørensen
Brovst Hallen
Damengvej 2
9460 Brovst

Søs Fenger

Søs Fenger
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyholm
Carl Emil
Arena Nord,
Rimmens Allé 37
9900 Frederikshavn

TILMELDING
Der åbnes op for det elektroniske tilmeldingssystem på:
www.sparv.dk - mandag den 19. marts kl. 10.00.
Du skal oplyse navn, adresse og skrive din personlige nøglekode fra brevet for at
kunne tilmelde dig. Der er tilmelding frem til ca. 7 hverdage inden mødets afholdelse,
eller så længe der er ledige pladser.

Adm. Direktør
Vagn Hansen

AFBUD
Bedes registreres på www.sparv.dk,
så andre garanter kan få glæde af pladsen.

Lis Sørensen

Carl Emil

