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Fremgang sikrer
flot 2017-resultat i
Sparekassen Thy
Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt
i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat.
Forklaringen er mange nye kunder og vækst
på alle forretningsområder kombineret med
lave tab, lyder det fra direktør Ole Beith.

Det flotte resultat er skabt af mange forhold. Vi har bl.a. igen
været begunstiget af en meget stor tilgang af nye kunder,
der har tilført mange forretninger til sparekassen.
Derudover har vores eksisterende 50.000 kunder også
aftaget flere af vores produkter. Det påvirker alt sammen
resultatet positivt, siger direktør Ole Beith.
Succes med formuepleje til kunderne
Efter indførelse af nye regler på investeringsområdet har vi
bl.a. fokuseret på vores puljeprodukt indenfor formueplejeområdet. Det er et produkt, der er enkelt og let at forstå,
og som er blevet modtaget rigtig godt af vores kunder.
Opsparing af frie- og pensionsmidler er kraftigt stigende, og
derfor er det vigtigt for os at have gode produkter indenfor
formueplejeområdet. Når det så samtidig er produkter, der
giver pæne afkast til kunderne og værdi for sparekassen, er
det jo rigtig godt, udtaler direktør Ole Beith.

Øget efterspørgsel giver mere udlån

For 3. år i træk har vi stigning i vores udlån. Udlånet er øget
med næsten 800 mio. kr. de sidste 3 år, svarende til cirka 24%.
Det er en svær disciplin i et finansielt marked, der ikke stiger.
Tilgangen af kunder og det voksende leasingmarked gennem
vores leasingselskab - Krone Kapital - er den gode
forklaring på udlånsudviklingen, siger direktør Ole Beith.

Vækst i toplinien

Toplinien består af de samlede indtægter på rente-, gebyr- og
provisionsområdet. Her kan vi i 2017 notere en fremgang fra
309 mio. kr. i 2016 til 326 mio. kr. i 2017. Det er en udvikling, vi er
yderst tilfredse med, selv om vores indtjening fortsat påvirkes
af et meget konkurrencepræget rentemarked, det lave renteniveau og den negative rente i Nationalbanken.
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Kursgevinst på 34 mio. kr.

efter skat er sparekassens egenkapital nu på over 1,4
mia. kroner, og dermed stiger sparekassens kapitalprocent til 21,4%. Minimumskravet er opgjort til 9,7%
incl. kapitalbevaringsbuffer, og vi har således en solid
overdækning .

Sparekassens store beholdning af værdipapirer har i
2017 bidraget med en kursgevinst på 34 mio. kr.
Det er i høj grad vores sektoraktier, der
har bidraget til den flotte kursgevinst
og kun i mindre grad sparekassens
obligationsbeholdning.

Vi sender 10 millioner
kroner tilbage til
garanterne

Sund økonomi hos kunderne
Når man låner penge ud, er der
en risiko for, at ikke alle kommer
retur. For at imødegå mulige
tab reserveres der et beløb til at
dække disse.

Vores kunder har dog så sund en
økonomi, at det i 2017 har været muligt
at tilbageføre reservationer. Det er godt for
kunderne og naturligvis også godt for sparekassen, fortæller Ole Beith.
Med et resultat på 157 mio. kr. før skat og 127 mio. kr.
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Årets stærke resultat styrker Sparekassen
Thy yderligere, og giver os rigtig gode
udviklingsmuligheder samtidig med, at vi
opfylder de stigende krav til den økonomiske polstring.

10 mio. kr. tilbage til garanterne
Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet,
kan sparekassens mere end 12.000 garanter se frem til
at få en andel af resultatet. Vi sender nemlig 10 mio. kr.
tilbage til garanterne som afkast af den garantkapital,
de har stillet til vores rådighed, slutter Ole Beith.

Årets resultat giver udviklingsmuligheder

2013

Stigende krav fra myndighederne til den
finansielle sektor gør, at alle pengeinstitutter skal have en højere kapitalprocent for
at drive og udvikle institutterne.
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Seneste fem års hovedtal - koncern
Tal i mio. kr.
Nettorente og gebyrindtægter
Årest resultat før skat
Årets resultat efter skat
Solvensprocent
Udlån
Indlån
Forretningsomfang*
Egenkapital

2017
327
157
127

2016
310
124
97

2015
301
90
73

2014
306
97
81

2013
303
49
40

21,4
4.006
7.213
26.599
1.426

20,1
3.718
6.064
24.072
1.280

18,7
3.499
5.114
22.210
1.177

19,1
3.220
4.488
20.244
1.096

18,5
3.423
4.552
19.404
996

Foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2018
*Forretningsomfang: Indlån + udlån + garantier + formuepleje + realkredit

3

Set og sket i
sparekassen
Hurup: Ny sponsoraftale
med Bedsted KFUM

Hvidbjerg: Gratis kaffe og
søndagsrundstykker

Thisted: Thy Rock Cafe
med ølsmagning

Holstebro: Der kan
også indsættes penge
og hæves Euro i de nye
pengeautomater

Hanstholm: Casper Steinfath får Sparekassen Thys
og Thy Erhvervsforums pris ” Årets Thybo”

Koldby: Børnedyrskue

Ulfborg: Sponsoraftale med Vemb FS

Thisted: Bent Andersen, FC Thy Piger,
modtog Lederprisen ved Thy Awards
Viborg: Medarbejderne afholder kundemøder
på anden sal og er også på gaden ind imellem
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Jonah Blacksmith til
årets garantmøder

Garantmøder 2018
30. oktober: Thy Hallen, Thisted
31. oktober: Thy Hallen, Thisted
5. november: Gråkjær Arena, Holstebro
6. november: Hurup Hallen, Hurup
7. november: Hanstholm Hallen, Hanstholm

Lokal, national og international

Planlægningen er i fuld gang

- Og talentet fornægter sig ikke. Deres musik har
bragt dem fra Thy, over Århus, Odense, København
og Canada. I efteråret kan du opleve dem sammen
med alle andre garanter. Glæd dig til en fantastisk
musikalsk oplevelse!

Vi glæder os meget til at byde jer inden for til
gode historier om vores sparekasse, lækkert mad
og ikke mindst koncerten med det 7-mands store
band. Mere info følger i løbet af september.

Jonah Blacksmith er thyboer - helt ind i hjertet.
Det mærker man tydeligt på accenten og væremåden.

De fleste kan nok sætte sig ind i, at det tager lidt
tid at planlægge fest for 4.000 gæster. Derfor er vi
også godt i gang med planlægningen af efterårets
garantmøder.
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Sten
Knudsen

Erhvervsrådgiver

Det går godt i Jesperhus
Campingreservationerne er på nuværende tidspunkt
30% højere end sidste år, driften kører godt og økonomien er solid. Det giver en god jysk tro på tingene og
nærer den virkelyst, som har præget virksomheden
gennem alle årene.
Den positive udvikling betyder ikke, at man læner sig
tilbage. Tvært i mod. Vi skal følge med tiden og udvikle
os, siger Direktør Jesper Overgaard, der er opvokset med
Jesperhus siden forældrene åbnede blomsterparken i
1966 og opkaldte den efter deres første af i alt fire
drenge. Camping feriecentret åbnede i 1976 og vandlandet i 1979.
Lige nu er håndværkerne ved at færdiggøre en større
ombygning af badelandet, der forvandles til Hugos
junglebar med nye vandrutchebaner, vandkanoner,
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Jesperhus
investerer
i fremtiden

Det spirer i blomsterparken og emmer
af aktivitet i feriecentrets badeland.
En ny sæson er startet, og vi i Sparekassen Thy er med som finansiel partner,
hvor gensidig tillid og god dialog med
udgangspunkt i det lokale er omdrejningspunktet

junglecafé og meget mere. En stor investering, men det
bliver også et stort aktiv i målsætningen om at være
særlig attraktiv for familier med børn.
Sparekassen Thy – en god lokal medspiller
Jesperhus er fornyligt blevet erhvervskunde i Sparekassen Thy og Jesper Overgaard er glad for samarbejdet.
Sten og Per fra Sparekassen Thy har den daglige dialog
og rådgivning, mens finansieringen deles med Frøslev
Mollerup Sparekasse. Det er vigtigt for os at have samarbejdspartnere, der deler vores lokale engagement og
forstår betydningen af lokale forhold og værdier. Også
på det punkt er Sparekassen Thy et godt match til vores
virksomhed.
Lokalt og professionelt
Jesperhus drives af Jesper og de to brødre Peter og Kar-

Graffiti-kunstmalere har
dekoreret
alle vægge og
skabt den rette
Hugo-junglestemning

Per
Hovmark

Erhvervsrådgiver

Jesper
Overgaard
Direktør

sten. Ingen er i tvivl om den lokale forankring på Mors
og deres lokale engagement. Jesper er f.eks. formand
for Morsø Erhvervsråd, som arbejder med at udvikle det
lokale erhvervsliv og udbrede kendskabet til Mors.
Ledelsen i Jesperhus ved også, at inspiration ude fra
er sundt. Derfor etablerede man for nogle år siden en
professionel bestyrelse for Jesperhus.
- En samling af dygtige, kompetente branchefolk, der
har fingeren på pulsen og er med til at sikre en fremsynet og holdbar udvikling i Jesperhus.

”Vi har en rigtig god
tillidsskabende dialog og
vi har fået lagt en god
finansieringsplan, der
giver luft til spændende
investeringer i de
kommende år ”

Hugos Badeland bliver årets nyhed og af andre nye
populære tiltag kan også nævnes etableringen af en
ny mountainbike-bane og specielle Hugo-familiehytter,
slutter Jesper Overgaard.
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Flismaskine var
tæt på at koste
Karen livet
Men med tro, vilje og Sparekassen Thys hjælp var hun
tilbage på arbejde blot 5 uger efter sin ulykke

Vi sidder i Sparekassen Thys afdeling i Hanstholm. Emnet er
alvorligt, men det er ikke til at mærke på Karen Nielsen, som
gennem 34 år har været privatrådgiver i Hanstholm. Hun er
smilende og glad, og mens hun byder os på kaffe, pjatter hun
med kollegerne i afdelingen.
- Det er kun hendes højre arm, der vidner om den forfærdelige
ulykke, hun gennemlevede for under et år siden, da hun var
i gang med havearbejde i familiens sommerhus i Klitmøller.
En ulykke, som kostede hende højre hånd samt det meste af
hendes underarm. Men det kunne være gået meget værre –
det havde nær kostet hende livet.

8

Inde i flismaskinen

Karen tager os med tilbage til den skæbnesvangre søndag
i april 2017. Hun er i gang med at fodre en flismaskine med
grene, da hun pludselig snubler og falder med grenen ind i
maskinen. I løbet af få sekunder trækker maskinen hende helt
ind, så kun hendes knæ stikker ud. Mirakuløst opfatter en ung
medhjælper lynhurtigt situationen. Hurtigt får han stoppet
maskinen, og det redder Karens liv.
- Men Karen kan allerede dér mærke, at hendes hånd er væk.
Det er hun ikke i tvivl om. Men det gør ikke ondt. Hendes hoved
har lukket ned for smerterne, så det eneste hun registrerer,
er, at hun ligger dårligt, og bare gerne vil ud. Men det er ikke
så nemt, så der går tre kvarter, før Karen bliver fløjet på hospitalet.
Når Karen tænker tilbage, har hun kun ros til alle de involverede i hendes forløb – og det er lige fra de første redere ude på
ulykkesstedet til personalet på Aalborg Traumecenter. Igen og
igen udtrykker hun sin glæde og taknemmelighed. Hun udtaler selv, at hvis det fungerer sådan, når man bor langt fra de
store sygehuse, ”så bor jeg her meget gerne”.

Tilbage på arbejde

På intet tidspunkt har Karen været i tvivl om, hvorvidt hun kunne vende tilbage til arbejdet som privatrådgiver i Sparekassen
Thy.

Hun har aldrig været bange for ”om de ville have mig”, for hun
er blevet mødt med imødekommenhed, velvilje og en selvfølgelighed, hvor det har været helt naturligt at tænke i løsninger
frem for begrænsninger.
- Det har fra starten handlet om, hvad hun var klar til og med
hvilken hjælp. Det har resulteret i, at Karen udfører sine opgaver nøjagtig som før ulykken, men nu med få, enkelte hjælpemidler. Hun har blandt andet fået bevilget en protese af Thisted Kommune. Denne eftermiddag har hun dog ikke protesen
på, da hun stadig er ved at lære at bruge den.
Derudover har Sparekassen Thy anskaffet et spejlvendt tastatur, så hun bedre kan nå tasterne med én hånd. Hun har ligeledes fået et headset tilkoblet computeren, så hun kan bruge
telefonen, uden at skulle holde røret. Sidst men ikke mindst
har hun fået en stol med et speciallavet armlæn, så den kan
tilpasses hendes arm med eller uden protese, hvilket er forebyggende mod andre skader.

Chefen kørte hende frem og tilbage

Karen er bevæget over den hjælp og velvillighed, hun har modtaget af Sparekassen Thy. Hun har fået plads til at komme sig,
og selvom hun allerede var tilbage på deltid efter 5 uger, så
var der intet pres på, at hun skulle være hurtigt tilbage.

Det er imponerende
teknik, men den
kunstige arm kræver
alligevel en del
tilvending, erkender
Karen
Det var hende selv, der ville tilbage og i gang. Der var dog den
udfordring, at hun ikke selv kunne køre bil. Det blev løst ved, at
afdelingsdirektøren i Hanstholm, Michael Sørensen, kørte hende frem og tilbage mellem hendes bopæl i Nors og arbejdspladsen i Hanstholm.
- Det gjorde han hver dag i de tre måneder, hvor hun ikke selv
kunne køre bil. Dette er Karen meget taknemmelig for og hun
mener, at Michaels særlige indsats er et godt billede på, hvordan hele arbejdspladsen har omfavnet hende og hjulpet hende videre. Det er en fantastisk arbejdsplads, fortæller Karen.
Hun fremhæver netop hendes gode kolleger, ledelsen i Sparekassen Thy samt et velfungerende sygehusvæsen som uvurderlig støtte. Hun er meget taknemmelig for at være hjulpet
så godt på vej og føler selv, at hendes tragiske ulykke i bund
og grund er en solstrålehistorie.

”Mine fantastiske
kolleger er altid parat til at
hjælpe, men det er faktisk
ikke nødvendigt ”
Karen
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Nyansættelser i
Sparekassen Thy
Tina Marifred Lynge Harring

Finanstrainee i Thisted
1. september 2017

Jan Holm

Erhvervsrådgiver i Hurup
1. september 2017

Cecilie Brøndum Christoffersen
Finanselev i Hurup
1. september 2017

Hanne Christiansen

Privatrådgiver i Holstebro
1. september 2017

Flemming Braae Nyvang
Afdelingsdirektør i Viborg
1. september 2017

Jeppe Korreborg Pedersen
Souschef i Viborg
1. oktober 2017

Marie-Louise Lousdal

Privatrådgiver i Danmark
1. oktober 2017

Britta Tousgaard Hundahl

Kommunikationskonsulent i Thisted
1. oktober 2017

Louise Sand Kvejborg

Privatrådgiver i Hanstholm
1. oktober 2017

Sine Norup Schmidt

Privatrådgiver i Holstebro
1. november 2017
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Gurli Gaarn Svendsen

Ekspeditionsmedarbejder i Viborg
1. november 2017

Henrik Betzer Viborg

Erhvervsrådgiver i Viborg
1. november 2017

Morten Techt Scharling
Privatrådgiver i Viborg
1. november 2017

Gritt Villadsen Fisker
Intern revisor i Thisted
1. november 2017

Lars Mortensen

Privatrådgiver i Frøstrup
1. december 2017

Viola Maria Christensen

Supportmedarbejder i Thisted
1. januar 2018

Susanne Sigshøj Jeppesen
HR-konsulent i Thisted
1. januar 2018

Lise Britt Thomsen

Supportmedarbejder i Thisted
1. februar 2018

Jeannette Vangsøe Sunesen
Supportmedarbejder i Thisted
1. februar 2018

Kirsten Riis Bjerrum

Complianceansvarlig i Thisted
1. februar 2018

25 års Jubilæum
Michael G. Sørensen

afdelingsdirektør i Hanstholm
1. januar 2018
Michael er født i Morup Mølle og blev uddannet elev i
Danske Bank i Hurup. Umiddelbart herefter fortsatte
karrieren i Danske Bank i København, hvor han var
forbi både erhvervs- og kreditafdelingen.
Tilbage til Jylland
I 1991 flyttede familien igen til Jylland, hvor Michael
fik arbejde i Sydbank i Aabenraa. Den 1. januar 1993
startede han som afdelingsleder i Sparekassen Thy i
Hvidbjerg, hvorfor han altså nu kan fejre, at han har
været 25 år i Sparekassen Thy.
De sidste godt 11 år har han været afdelingsdirektør i
Hanstholm. Privat er han gift med Lita og cykler landevejene tynde på racercyklen.

Uddannelse
Den kompetente rådgiver:

Maria Gottenborg Ørts Veng

Ledere og
rådgivere
version 2,0

Det største uddannelsesprojekt i sparekassens historie er afsluttet. Alle ledere har været igennem et
halvandet års uddannelsesforløb og samtidig har 43
rådgivere gennemført opgraderingen ”Den erfarne
Rådgiver”.
Altsammen med det ene mål for øje - vi vil være det bedste pengeinstitut i vores virkeområde.
Det kræver at vores rådgivere er klædt på til at give kunderne den bedste rådgivning og service, og at vi har dygtige ledere på alle niveauer i vores organisation. Ledere
der både har blik for forretningen Sparekassen Thy og for
trivsel og kvalitet i hverdagen, fortæller HR-chef Hanne Bro
Odde.

Privatrådgiver i Aulum

Lederudvikling:

Alle ledere i Sparekassen Thy har
været igennem et lederudviklingsforløb over 1½ år. Forløbet
er afsluttet ultimo 2017.

Alle
ledere

”Den seneste Voxmeteranalyse viser, at vi ligger i
top, hvad angår kundetilfredshed. Uddannelse er et
af de vigtigste værktøjer til at bevare den position
HR-chef Hanne Bro Odde.

Den erfarne rådgiver:

43 privatrådgivere har færdiggjort
43 privatuddannelsen ”Den erfarne Rådgiver”. rådgivere

”Hvis man ikke ønsker at
blive bedre, holder man op
med at være god”
Niels Høybye

Lederne har også været på skolebænken og samarbejdet på kryds og tværs
af afdelinger og arbejdsområder.
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FI RMATI LBUD
Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted

PÅ SÆSONKORT TIL JESPERHUS

FRI ADGANG, SÆSON 2018

ÉT GRATIS BESØG TIL AF HVER AF DISSE ATTRAKTIONER

50% RABAT I JESPERHUS

15% RABAT PÅ SPISESTEDER I BLOMSTERPARKEN

HUGOS BADELAND
BOWLING (excl. skoleje - inden kl. 17.00)
MINIGOLF

PIRAT-SHOW
MENUER I BUFFALO BILL
PIRATKROENS FROKOSTBUFFET (50% for børn)

15% RABAT PÅ BUFFET

GRATIS STÅPLADS TIL MORS-THY HÅNDBOLD

CAFÉ TORVETS PÅ FERIECENTERET

MORS-THY HÅNDBOLD, GRUNDSPILS KAMPE 2018

Bestil sæsonkort på mail: jesperhus@jesperhus.dk eller på tlf. 9670 1400

Sæsonkort 2018 med fri entre til blomsterparken og masser af rabatter*
Sparekassen Thy-pris: 290 kr. Spar op til 55 kr. pr. person.
Bestil inden 1. maj 2018 på mail: jesperhus@jesperhus.dk eller telefon 9670 1400.
Oplys rabatkode: Sparekassen Thy

* • Halv pris på entre til Hugos Badeland og bowling

• 15% rabat på forskellige spisesteder og shows i Jesperhus
• Et gratis besøg hos fire forskellige dyreparker
• Gratis ståplads til Mors-Thy Håndbold

Læs mere på
jesperhus.dk
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SJournalen marts 2018: Oplag: 10.500 • Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand)
Omdelt fra 1. marts 2018 • Tekst og foto: Sparekassen Thy og Colourbox

