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Sparekassen Vendsyssel leverer endnu et solidt 

årsregnskab 

 
Sparekassen Vendsyssel leverer med årsregnskabet for 2020 et solidt resultat 

før skat på 516 mio. kroner. Resultatet er skabt på grundlag af stor stabilitet i 

den primære drift. Her leverer sparekassens kerneforretning et resultat på 

505 mio. kroner. 
 
Tager man hovedlinjerne i regnskabet, lyder de på: 
 

 Et resultat før skat på 516 mio. kroner 
 Et solidt resultat i den primære drift på 505 mio. kroner 
 Netto rente- og gebyrindtægter på 1.178 mio. kroner, en stigning på 37 mio. kroner 

sammenlignet med sidste år 
 Nedskrivninger på udlån udgør 91 mio. kroner, mod 135 mio. kroner sidste år 
 Kursreguleringer på i alt 92 mio. kroner. 

Administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen fortæller: 
 
”Vi er meget tilfredse med årets resultat. Vi har i et udfordrende år kunne fastholde vores strategi om en 
kontrolleret vækst. Resultatet viser, at sparekassen har en solid forretningsmodel, som fungerer godt, 
også når verden rammes af en pandemi.  
Det er vigtigt for os, at forretningen altid er velkonsolideret, det giver os stor handlefrihed. Fusionen med 
Salling Bank er et resultat af dette, og vi er utrolig glade for, at vi i 2020 har kunne sige velkommen til 
100 nye kollegaer samt næsten 25.000 kunder fra Salling Bank. Fusionen har allerede bidraget positivt, 
da tallene fra Salling er indregnet i resultatet for november og december måned.  
Ud over kundetilgangen fra Salling Bank er vores samlede kundebestand vokset med netto ca. 3.900 nye 
kunder. Sparekassen har vokseværk, og det er en sund vækst.   
 
Udviklingen i vores nedskrivninger på udlån viser, at kundernes økonomi generelt har det godt. Ligesom 
andre pengeinstitutter har vi lavet et væsentligt ledelsesmæssigt skøn på skadevirkningerne af Covid-19. 
Hvis verden ikke var blevet ramt af pandemien, ville vores nedskrivninger for 2020 være netto positive.  
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Landbrugssektoren har også klaret sig godt, og dette har givet et positivt aftryk på både vores 
nedskrivninger og indtægter. Vi tror på, at sektoren fortsætter den positive udvikling også i 2021.  
Mange har sikkert fulgt med i skæbnen for minkerhvervet, men her blev der også landet en efter 
omstændighederne fornuftig aftale. 
 
Sparekassen har med 1.178 mio. kroner vækstet toplinjen med 37 mio. kroner sammenlignet med sidste 
år. En stor del af denne vækst har været indtægter fra boligområdet. Der har på trods af Covid-19 været 
godt gang i det danske boligmarked, og dette har rådgiverne også kunne mærke i sparekassen. Vi har i 
2020 oplevet et rekordhøjt antal bolighandler, ligesom antallet af omlægninger af lån har været på et 
meget højt niveau.  
 
Sparekassens kursreguleringer lander også på et tilfredsstillende niveau. Vi blev som andre 
pengeinstitutter ramt af de store kursfald tilbage i marts måned, men meget har udjævnet sig siden. Den 
store forskel på kursreguleringerne i forhold til sidste år er dog, at vi i 2019 fik en ekstraordinær stor 
indtægt, da vi solgte en større andel af vores aktier i Sparinvest til Nykredit, og sådan en handel har vi 
trods alt ikke mulighed for at levere hvert år.”  
 

Bæredygtighed og lokalt samfundsansvar  
Med resultatet for 2020 er Sparekassen Vendsyssel godt rustet til fremtiden, og planen er at fortsætte 
den kontrollerede vækst. Ligesom andre finansvirksomheder har sparekassen gjort arbejdet med 
bæredygtighed til en del af den fremtidige strategi. De første Svanemærkede investeringsprodukter er 
kommet på hylderne, og det er et område, som vil blive prioriteret endnu højere i 2021.  
 
Vagn Hansen fortæller: 
”Sparekassen har 177.500 kunder, og vi kan her i rollen som kapitalformidler gøre en stor forskel. Vi vil 
sammen med vores samarbejdspartnere arbejde for at få endnu flere grønne produkter på hylderne. Vi 
vil gøre de grønne alternativer synlige for kunderne og forventer, at der løbende vil være en stigning i 
kundernes efterspørgsel på bæredygtige produkter. 
Sparekassens forretningsmodel skal være til gavn for miljøet, men for os vægter det sociale og lokale 
også højt. Vi har i vores markedsområde bidraget med sponsorater til det lokale idræts- og kulturliv samt 
andre aktiviteter med 11 mio. kroner. Derudover har sparekassens ti fonde igen være meget aktive. 
Fondene har støttet bredt med næsten 16 mio. kroner, bl.a. gik fondene sammen om en fælles donation 
på 250.000 kroner til den årlige Knæk Cancer-indsamling. Det er en vigtig del af vores dna, at vi støtter 
lokalt, der hvor vi driver vores forretning, og sparekassemodellen giver os gode muligheder for dette. Jeg 
ved også, at vi i 2019 var blandt de 100 største selskabsskatteydere i Danmark. Her kommer vi også 
med et godt bidrag til samfundet i år.” 
 

Sparekassemodellen 
I en garantsparekasse indskyder en række kunder kapital. Dette belønnes med en årlig garantrente, som 
i år er indstillet til at blive 3 % p.a. Sparekassen Vendsyssel har cirka 53.600 garanter. Sammenlignet 
med et aktieselskab er der ingen aktionærer, som løbende skal honoreres. En god del af overskuddet kan 
derfor bruges til at støtte almennyttige formål lokalt.  
Målt på indtjening, antallet af kunder samt garantkapital er Sparekassen Vendsyssel i dag Danmarks 
største sparekasse.  
 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Vagn Hansen 
Administrerende direktør 
     
Direkte tlf.nr.:  82 22 95 01 
Direkte e-mail: vh@sparv.dk 



 

 

 
 
 
 

 

5 års hovedtal - Driften 

 
Beløb i 1.000 kr. 2020 2019 2018 2017 

 
2016 

Netto rente- og gebyrindtægter 1.177.573  1.140.694 1.064.933 964.615 872.523 

Andre driftsindtægter 60.582 8.604 144.559 4.359 5.768 

Udgifter til personale og administration -696.124 -636.692 -616.725 -498.208 -447.266 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver -36.947 -29.981 -19.589 -18.991 -15.578 

Primær indtjening 505.084 482.625 573.178 451.775 415.447 

Kursreguleringer 92.267 242.582 42.882 96.992 74.124 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder 11.577 17.568 18.959 21.180 24.225 

Andre driftsudgifter ekskl. udgifter til 
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden mv. -550 -550 -600 -610 -600 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  -91.028 -135.062 -181.090 -159.025 -255.163 

Resultat før udgifter til 
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden  517.350 607.163 453.329 410.312 258.033 

Udgift til Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden  -1.532 -1.032 -859 -896 -1.027 

Resultat før skat 515.818 606.131 452.470 409.416 257.006 

Skat af årets resultat -129.340 -81.105 -89.098 -63.586 -38.919 

Årets resultat 386.478 525.026 363.372 345.830 218.087 

 

  

 

  

5 års hovedtal – Balance  

Beløb i 1.000 kr.  2020 2019 2018 
 

2017 2016 

Samlet udlån 15.681.092 14.265.270 13.982.990 
 
11.908.178 

 
10.841.863 

Værdipapirbeholdning 6.759.470 4.844.802  3.488.304  3.184.526  3.028.901  

Balancesum 31.625.734 25.398.581 22.855.825 19.679.325 17.307.528 

Indlån inkl. puljer 24.947.727 20.071.633  18.236.422  15.497.671  13.418.091  

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital i alt 4.904.204 4.080.088 3.423.284 3.014.544 2.559.644 


