
 
 

 
 

 
PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparekassen Vendsyssel følger visionen med endnu en rekord  
 
Resultatet før skat er på 434 mio. kr. i 2018, hvilket er 9 gange mere end for blot 5 år 
siden. 
 
I Sparekassen Vendsyssel lyder visionen: ”Vi er, og vil fortsat være, en lokal og selvstændig 
sparekasse. Vi vil være blandt de bedste pengeinstitutter i Danmark og dermed det bedste valg for 
vores kunder. Mulighederne for dette skal sikres ved at sparekassen har en indtjening, der giver en så 
god konsolidering, at Sparekassen Vendsyssels handlefrihed, udvikling og vækst kan opretholdes både 
i opgangs- og nedgangstider.” 
 
”Vi spørger løbende os selv, om vi er på rette spor, og med endnu et rekordresultat mener vi, at 
kursen er rigtig, og at der på alle pladser ydes den indsats, som er nødvendig for at lykkes med 
visionen”, siger Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, og giver i det 
følgende svar på, hvad han mener.  
 
Resultat på 354 mio. kr. efter skat  
2018 kan betegnes som et meget tilfredsstillende år for Sparekassen Vendsyssel. Resultatet efter skat 
er i forhold til 2017 forbedret med 34,2 mio. kr. til 353,7 mio. kr. – en fremgang på 10,7 %. 
Sparekassen Vendsyssel har dermed også i 2018 leveret et rekordresultat. Årsagen til fremgangen 
skyldes især overtagelsen af tidligere Østjydsk Bank A/S, som har medført en engangsindtægt 
(badwill) på 140,0 mio. kr., men også en belastning i form af engangsomkostninger til blandt andet 
udtrædelse af Bankdata.  
 
Sparekassen Vendsyssel runder 130.000 kunder og 40.000 garanter  
”En væsentlig årsag til det gode resultat er en fortsat positiv udvikling i antallet af nye kunder og i det 
antal forretninger, som kunderne ønsker at gøre med sparekassen. Det samlede kundeantal har 
således, med 13.500 fra tidligere Østjydsk Bank A/S og 3.400 andre nye kunder, rundet 131.000 
kunder i 2018. Mere end 30 % af det samlede antal kunder har valgt at være garanter i Sparekassen 
Vendsyssel. Det opfatter vi som en stor tillidserklæring, og vi vil gøre os umage for at leve op til 
tilliden”, udtaler Vagn Hansen.  
 
Er 1 mia. kr. inden for rækkevidde i 2019? 
Sparekassens indtægter kommer primært fra henholdsvis rente- og gebyrindtægter, der samlet er 
steget med næsten 120 mio. kr. til 967 mio. kr., og måske 2019 bliver året, hvor de runder 1 mia. kr.   
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Missionen er…. 
I Sparekassen Vendsyssel lyder missionen blandt andet: ”Vores kunder skal hos os finde en optimal 
løsning på deres samlede finansielle behov, herunder også konkurrencedygtige løsninger og produkter 
inden for realkredit, forsikring, pension og investering.”  
 
Efter Vagn Hansens opfattelse ser det ud som om man lykkes med missionen: 
 
”Renteindtægterne hænger sammen med sparekassens samlede udlån, og de har udvist en flot 
stigning til nu at være tæt på 13 mia. kr., hvilket er en stigning på over 20 % i forhold til 2017. De 
knap 9 % stammer fra den almindelige kontrollerede vækst i forretningen, og resten stammer fra en 
vellykket overtagelse og integration af tidligere Østjydsk Bank A/S. Også gebyrindtægterne er steget 
markant fra 332 mio. kr. i 2017 til 365 mio. kr. i 2018. Det er primært et udtryk for det meget høje 
aktivitetsniveau, der er i samspillet mellem kunderne og sparekassens medarbejdere, så det ser ud 
som om strategien lykkes”, forklarer Vagn Hansen.  
 
Teamet frem for individet  
I Sparekassen Vendsyssel tror man på teamet frem for individet:  
 
”Det gør vi, fordi vi tror på, at vi med et stærkt sammenhold vil være i stand til at løse mere 
komplekse opgaver på en god måde, og fordi vi synes, at kunderne fortjener det. Derfor arbejder vi 
løbende på og investerer i at udvikle det talent, som hver enkelt medarbejder besidder. På den måde 
opnår vi det bedste team til glæde for kunder og lokalsamfund. Det betyder også, at de mange nye 
medarbejdere, som er blevet en del af Sparekassen Vendsyssel efter mere end 10 sammenlægninger, 
føler sig velkommen, værdsatte og som en væsentlig del af teamet, og dermed håber vi også, at de 
mange nye kunder får den samme oplevelse. Det er jo det, som vi er sat i verden for”, udtaler Vagn 
Hansen.  
 
3.000 dage på skolebænken 
I 2018 er der samlet investeret tæt på 3.000 dage i uddannelse, og det er med til at understøtte 
kvaliteten i de næsten 100.000 kundemøder, som er afholdt i 2018.  
 
”Når vi satser hårdt på uddannelse og personlige kundemøder, hænger det sammen med, at vi er en 
sparekasse, som ønsker at være til stede og agere synligt i de lokalområder, hvor vi holder til. Det 
tror vi er en af grundene til, at så mange sparekasser og afdelinger har ønsket at blive en del af 
Sparekassen Vendsyssel-familien igennem de seneste 10 år. Vi føler os klar til at tage godt imod flere 
gode kollegaer, kunder og garanter, hvis der opstår situationer, hvor nogen skulle ønske det”, siger 
Vagn Hansen. 
 
Et højt, solidt bolværk  
Med respekt for visionen i Sparekassen Vendsyssel om at være et selvstændigt pengeinstitut, er der 
stort fokus på, at sparekassen til enhver tid skal være robust nok til at modstå det, man kunne kalde 
for en ”finansiel 100 års storm”, hvis den måtte komme.  
 
På spørgsmålet om, hvordan man bliver det, svarer Vagn Hansen: 
 
”Med en god indtjeningskraft er det muligt at lægge penge til egenkapitalen, så man er bedst muligt 
rustet til at klare de udfordringer, der måtte komme. Alene i 2018 er det lykkedes for sparekassen at 
lægge yderligere 393 mio. kr. til egenkapitalen, som dermed ender på knap 3,1 mia. kr.”, lyder det 
fra Vagn Hansen, der tilføjer:  
 



 
 

 
 

”Som garantsparekasse er Sparekassen Vendsyssel en selvejende virksomhed, hvor der ikke skal 
udbetales udbytte til en ekstern ejerkreds af aktionærer. Det betyder, at overskuddet primært kan 
lægges til egenkapitalen, og når garanterne oven i købet er så loyale, at de investerer yderligere 192 
mio. kr. netto i garantkapital, så ender Sparekassen Vendsyssel med et rigtig solidt bolværk og 
dermed en sikkerhed for, at lokalområderne fortsat har en solid og selvstændig sparekasse”, siger 
Vagn Hansen.  
 
Udsigterne for 2019  
På spørgsmålet om, hvordan udsigterne for 2019 er, siger Vagn Hansen: 
 
”Konkurrencen skærpes løbende i den finansielle sektor, men vi oplever en stigende interesse for den 
måde, som vi driver pengeinstitut på. Stadig flere kunder fatter sympati for garantmodellen. Den 
selvejende virksomhed, der giver mulighed for solid og langsigtet planlægning, og hvor der ikke er en 
daglig aktiekurs, som i nogle tilfælde kan friste til jagten efter kortsigtede gevinster”, udtaler Vagn 
Hansen.  

 
Sparekassen Vendsyssel har valgt at etablere en regionsstruktur med 9 regioner. Det har man gjort 
for at sikre den lokale forankring. Man ønsker at fastholde en føling med, hvad der foregår i 
lokalområderne. Altså at være til stede der, hvor kunderne er. Dertil kommer, at sparekassen har 
styrket de centrale enheder for at sikre, at man også i fremtiden vil være i stand til at drive en solid 
og ordentlig sparekasse til glæde for medarbejdere, kunder, garanter og lokalsamfund.  
 
Vagn Hansen er dog lidt tilbageholdende med at love lige så store indtægter i 2019 og siger: 
 
”I udgangspunktet for 2019 forventede vi ikke indtægter på niveau med 2018, men den 1. marts 
2019 blev det officielt, at vi kan forvente en stor engangsindtægt på ikke mindre end 160 mio. kr. 
efter skat, forudsat at salget af Sparinvest Holding SE til Nykredit A/S gennemføres som planlagt. 
Da der er tale om en engangsindtægt, er det fortsat vigtigt at fokusere på den langsigtede indtjening, 
og den nye regionale organisering, integration af tidligere Østjydsk Bank A/S på samme datacentral 
som Sparekassen Vendsyssel og løbende anvendelse af nye digitale løsninger skal være med til at 
frigive endnu mere rådgivertid til kunderne. Derfor forventer vi, at resultatet af den primære drift i 
2019 vil ligge i niveauet 430 - 450 mio. kr.”, afslutter Vagn Hansen.  
 
Den fulde Årsrapport 2018 kan ses på www.sparv.dk 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
 
Vagn Hansen          
Administrerende direktør       
 
Direkte tlf. nr.: 82 22 95 01    
Direkte e-mail: vh@sparv.dk    
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1. BILAG TIL PRESSEMEDDELELSE 

Årsrapporten 2018 i overskrifter 
 
 Resultatet efter skat er 354 mio. kr.  

 Egenkapitalen ekskl. hybrid kernekapital er forrentet med 15,1 % før skat. 

 Resultatet af den primære drift udgør 543 mio. kr.  

 De samlede netto rente- og gebyrindtægter er steget med 114 mio. kr. 

 De samlede omkostninger er steget med 118 mio. kr. inkl. omkostninger, der er relateret til 
overtagelsen af tidligere Østjydsk Bank A/S.  

 Sparekassens samlede forretningsomfang (summen af indlån inkl. puljer, udlån, garantkapital og 
garantier) udgør 36,8 mia. kr. ved udgangen af 2018. 

 Det samlede indlån inkl. puljer er steget med 19,7 % til i alt 16,5 mia. kr. i forhold til ultimo 2017.  

 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. er steget med 28 mio. kr. til 166 mio. kr. i 2018. 
Periodens nedskrivningsprocent er 1,0. 

 Den samlede egenkapital ekskl. hybrid kernekapital stiger med 393 mio. kr. og udgør i alt 3,1 mia. 
kr.  

 Sparekassens kapitalprocent er 19,2 ved udgangen af 2018, mens det beregnede solvensbehov er 
10,4 %. Sparekassen har således en meget tilfredsstillende solvensmæssig friværdi på 8,8 
procentpoint før bufferkrav. Efter opfyldelse af bufferkravet udgør friværdien 7,0 procentpoint. 

 LCR er beregnet til 229,8 %. 

 Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25 % i garantrente for 2018, 
hvilket svarer til 46,1 mio. kr. 
 

 Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der overføres 25 mio. kr. til Sparekassen 
Vendsyssels Fond fra sparekassens 2018-resultat”. 
 

 Det samlede kundeantal er på ca. 131.300. Det samlede antal garanter er på ca. 41.200.  

 Resultatet af den primære drift i 2019 forventes at ligge i niveauet 430 - 450 mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. BILAG TIL PRESSEMEDDELELSE 

Hovedposter i Årsrapport 2014-2018 

 
 
 
 
 
 

Primær drift 
 
Beløb i 1.000 kr. 2018 2017 2016 

 
2015 2014 

Netto rente- og gebyrindtægter 967.058 853.003 755.662 783.025 741.708 

Andre driftsindtægter 144.231 3.775 4.832 3.173 2.686 

Udgifter til personale og administration -549.708 -431.994 -379.296 -357.602 -343.899 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -18.161 -16.903 -13.818 -21.726 -13.623 

Primær indtjening 543.420 407.881 367.380 406.870 386.872 

Kursreguleringer 39.674 94.267 72.538 21.554 11.921 
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder 18.959 21.180 24.225 14.522 17.308 
Andre driftsudgifter ekskl. udgifter til 
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden mv. -600 -610 -600 -575 -630 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  -166.305 -138.460 -228.667 -305.143 -347.882 
Resultat før udgifter til 
Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden  435.148 384.258 234.876 137.228 67.589 

Udgift til Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden  -852 -887 -998 -21.946 -19.852 

Resultat før skat 434.296 383.371 233.878 115.282 47.737 

Skat af årets resultat -80.643 -63.896 -34.190 -18.115 5.434 

Årets resultat 353.653 319.475 199.688 97.167 53.171 

 

  

 

  

Udvalgte balanceposter 

Beløb i 1.000 kr.  2018 2017 
 

2016 2015 2014 

Samlet udlån 
 

12.768.123 10.497.786 9.374.135 9.029.738 8.860.162 

Værdipapirbeholdning 3.124.348 2.817.301 2.657.983 1.940.527 2.527.252 

Balancesum 20.620.652 17.509.585 15.135.386 13.689.400 13.398.253 

Indlån inkl. puljer 16.451.240 13.742.688 11.633.857 10.457.453 10.094.763 

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital i alt 3.286.361 2.694.247 2.270.055 2.011.932 1.952.808 



 
 

 
 

 
3. BILAG TIL PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 

Sparekassen Vendsyssels afdelingsnet 
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