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Enestående resultat fra Sparekassen Vendsyssel
Sparekassen Vendsyssel leverer med årsregnskabet for 2019 et resultat før skat på 606
mio. kr. Resultatet er en fremgang på 34% sammenlignet med årsregnskabet for 2018.
Målt på indtjening er Sparekassen Vendsyssel nu Danmarks største sparekasse.
Tager man hovedlinjerne i regnskabet, lyder de på:
•
•
•
•
•
•

En kontrolleret vækst med en primær indtjening på 485 mio. kr.
En fremgang i resultatet efter skat på 44,5%
Primo egenkapital ekskl. hybrid kernekapital forrentes med 17,7% før skat
En stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 76 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25% i garantrente for 2019,
svarende til 60,4 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der overføres 25 mio. kr. af årets overskud til
Sparekassen Vendsyssels Fond.

Administrerende direktør for Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen fortæller:
”Vi er selvfølgelig yderst tilfredse med årsresultatet for 2019. Det har været et travlt år i sparekassen,
og så er det selvfølgelig dejligt, at dette også viser sig i et flot årsregnskab. Fremgangen i 2019
skyldes, at der er vækst i forretningen i hele vores markedsområde. Vi har haft et højt aktivitetsniveau i alle afdelinger, hvor medarbejderne blandt andet har hjulpet en lang række kunder med at
udnytte det lave renteniveau til at få et mere fordelagtigt realkreditlån. Sparekassens kunder har
samlet omlagt realkreditlån for mere end 15 mia. kr. Vi har desuden solgt 75% af sparekassens aktier
i Sparinvest Holding SE, hvilket har givet os et ekstraordinært udbytte, som tydeligt kan ses i vores
kursreguleringer. Endelig har vi reduceret vores nedskrivninger med 46 mio. kr. sammenlignet med
sidste år.”
”2019 har også været et begivenhedsrigt år på andre områder. Vi er kommet langt i arbejdet med
sammenlægningen af it-systemerne med det tidligere Østjydsk Bank A/S, som i weekenden den 18.19. april 2020 kommer på den samme it-platform som resten af sparekassen.”
”Vi har også budt velkommen til kunder, garanter og medarbejdere fra Dronninglund Sparekasse, og
vi er glade for opbakningen fra garanterne samt det gode samarbejde med det nyeste medlem af
familien. Tilpasningen af organisationen er her allerede på plads, og sammenlægningen af itsystemerne med Dronninglund Sparekasse er planlagt til weekenden den 23.-24. maj 2020.”

Sparekassen Vendsyssel har 48.000 garanter, som udgør cirka 1/3 af sparekassens kunder.
Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25% i garantrente, ligesom en del af
overskuddet igennem sparekassens fonde vil blive brugt til at støtte aktiviteter i hele sparekassens
markedsområde.
Vagn Hansen fortsætter:
”Sparekassen Vendsyssel er i en rigtig god og kontrolleret vækst. En vækst, som er skabt gennem en
stor indsats af sparekassens mere end 570 medarbejdere samt stor tillid fra vores garanter og næsten
150.000 kunder. Med resultatet for 2019 ender vi med en egenkapital på mere end 4 mia. kr., så vi er
rigtig godt rustet til fremtiden. Vores solide fundament giver os mulighed for fortsat at følge vores
strategi med at skabe gode regnskabsmæssige resultater via stigende indtjening frem for
uhensigtsmæssige omkostningsbesparelser. Vi tror derfor også på et godt årsregnskab for 2020, hvor
resultatet af den primære drift forventes at ligge i niveauet 450 – 475 mio. kr.”
”Resultatet for 2019 betyder, at vi kan udbetale mere end 60 mio. kr. til vores garanter, men det vil
også komme mange andre til gavn. Sparekassen Vendsyssels fonde har for eksempel i 2019 udbetalt
mere end 11 mio. kr. til almennyttige og velgørende formål. Herudover har sparekassen støttet lokale
foreninger med godt 15 mio. kr.”

Den fulde Årsrapport 2019 kan ses på www.sparv.dk
For yderligere oplysninger kontakt:
Vagn Hansen
Administrerende direktør
Direkte tlf. nr.: 82 22 95 01
Mobilnr.:
27 25 81 01
Direkte e-mail: vh@sparv.dk
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Årsrapporten 2019 i overskrifter


Resultatet før skat er 606 mio. kr.



Primo egenkapital ekskl. hybrid kernekapital er forrentet med 17,7 % før skat.



Resultatet af den primære drift udgør 485 mio. kr.



De samlede netto rente- og gebyrindtægter er steget med 76 mio. kr.



Udgifterne til personale og administration er steget med 20 mio. kr.



Sparekassens samlede forretningsomfang (summen af udlån, indlån inkl. puljer, garantier og
garantkapital) udgør 44,5 mia. kr. ved udgangen af 2019.



Det samlede indlån inkl. puljer er steget med 10,1 % til i alt 20,1 mia. kr. i forhold til ultimo 2018.



Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. er faldet med 46 mio. kr. til 135 mio. kr. i 2019.
Periodens nedskrivningsprocent er 0,6.



Den samlede egenkapital ekskl. hybrid kernekapital stiger med 657 mio. kr. og udgør i alt
4,1 mia. kr.



Koncernens kapitalprocent er 21,6 ved udgangen af 2019, mens det beregnede solvensbehov er
10,3 %. Sparekassen har således en meget tilfredsstillende solvensmæssig friværdi på 11,3
procentpoint før bufferkrav og NEP-tillæg. Efter opfyldelse af bufferkravene og NEP-tillægget udgør
friværdien 7,2 procentpoint.



LCR er beregnet til 320,5 %.



Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25 % i garantrente for 2019,
hvilket svarer til 60,4 mio. kr.



Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der overføres 25 mio. kr. til Sparekassen
Vendsyssels Fond fra sparekassens 2019-resultat.



Det samlede kundeantal er på ca. 148.700. Det samlede antal garanter er på ca. 48.000.



Resultatet af den primære drift i 2020 forventes at ligge i niveauet 450 - 475 mio. kr.
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Hovedposter i Årsrapport 2015-2019
Primær drift
Beløb i 1.000 kr.

2019

2018

2017

2016

2015

1.138.560

1.062.332

963.315

871.145

907.173

11.889

147.802

7.473

8.274

6.163

-634.869

-615.061

-496.791

-446.011

-425.118

-30.133

-19.645

-19.291

-15.439

-25.040

485.447

575.428

454.706

417.969

463.178

240.001

42.928

96.189

74.103

21.094

17.495

17.154

20.391

21.971

11.983

-550

-600

-610

-600

-1.039

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

-135.062

-181.090

-158.939

-254.909

-331.945

Resultat før udgifter til
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden

607.331

453.820

411.737

258.534

163.271

-1.032

-859

-896

-1.027

-26.524

606.299

452.961

410.841

257.507

136.747

-81.273

-89.589

-65.011

-39.420

-24.327

525.026

363.372

345.830

218.087

112.420

2019

2018

2017

2016

2015

Netto rente- og gebyrindtægter
Andre driftsindtægter
Udgifter til personale og administration
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle
aktiver
Primær indtjening
Kursreguleringer
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede
virksomheder
Andre driftsudgifter ekskl. udgifter til
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden mv.

Udgift til Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Udvalgte balanceposter
Beløb i 1.000 kr.
Samlet udlån
Værdipapirbeholdning

14.226.748

13.934.652

11.876.838

10.822.327 10.565.805

4.844.802

3.488.304

3.184.526

3.028.901

2.307.826

Balancesum

25.405.335

22.863.046

19.701.555

17.339.855

15.939.537

Indlån inkl. puljer

20.071.633

18.236.422

15.497.671

13.418.091

12.298.082

4.080.088

3.423.284

3.014.544

2.559.644

2.297.869

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital i alt
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Sparekassen Vendsyssels afdelingsnet

