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Solidt
halvårsregnskab

Forrygende
modtagelse i Viborg

Jeg er stolt af vores
sparekasse

Glæd dig til garantmøderne

Halvår 2018

Solidt regnskab
Alle forretningsområder vokser

Den fortsatte optimisme har givet Sparekassen Thy en god
start på 2018. Det netop offentliggjorte halvårsregnskab
viser et overskud før skat på 84,7 mio. kr.

nye kunder ind i vores forretning. I første halvår er det blevet
til 2.300 nye kunder, som alle medbringer store som små
forretninger.

Forklaringen skal findes i, at flere køber bolig, bygger om,
handler bil, lader den lokale bank forvalte deres formuer og
meget mere. De lokale virksomheder er også i god form, og
investerer i deres virksomheder. Dertil kommer, at mange nye
kunder er blevet en del af Sparekassen Thy siden nytår.

Vi mærker simpelthen, at vores forretningsmodel holder. Den
lokale profil og lokale medarbejdere, man kan komme i kontakt med, når man ønsker det, tiltaler flere og flere kunder, og
det skaber fremgang, fortæller direktør Ole Beith.

Alle forretningsområder vokser, hvilket bl.a. kan ses på udlån,
der vokser med 239 mio. kr., svarende til 6%, og indlån, der vokser med 375 mio. kr., svarende til 7%, men der er også fremgang
på realkredit-, pensions-, investerings- og forsikringsområdet,
udtaler direktør Ole Beith.
Når vi gør det samlede forretningsomfang op, er det vokset
med 936 mio. kr. i første halvår. Det er vi meget glade for,
fortæller Ole Beith.
Lokal og tilgængelighed skaber fremgang
Fremgangen skabes bl.a. af vores mange trofaste kunder, men
vi glæder os også over, at der stadig kommer rigtig mange
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Den store fremgang smitter af på sparekassens indtægter.
Nettorenteindtægter fra udlåns- og indlånsforretningen er
stigende, hvilket også er tilfældet for flere af sparekassens
gebyr- og provisionsindtægter. Dog er indtægterne fra investeringsområdet faldet, hvilket skyldes, at aktivitetsniveauet
i 2017 var ekstraordinært højt.
Kundernes forbedrede økonomi smitter positivt af
Sparekassens mange privat- og erhvervskunder har det
økonomisk godt, og det smitter af i regnskabet, hvor en del
af tidligere reserverede beløb til tab på udlån er tilbageført.
Det er jo glædeligt, at kunderne har det godt, og det smitter
direkte af på vores virksomhed, siger Ole Beith.

IT og ny afdeling koster
Det er svært at skabe vækst uden omkostninger. Samlet set
er Sparekassen Thys omkostninger steget med 5,4%. En af
de helt store poster er de hastigt stigende IT-omkostninger.
Særligt omkostninger til løbende forbedringer af driftsstabiliteten, og investeringer i nye løsninger til både
kunder og medarbejdere stiger. Det samme
er tilfældet for de omkostninger, vi
bruger på at forbedre sikkerheden i
alle vores systemer, herunder også
netbankløsninger. Det kræver store investeringer at være foran de
kriminelle, påpeger direktør Ole
Beith.

Solid og klar til fremtiden
Sparekassen Thy kan tilføje endnu et godt resultat til en lang
række af positive resultater. Egenkapitalen er nu vokset til
knap 1,5 milliarder kroner, og med en samlet balance på omkring 9 milliarder kroner kan sparekassens solvens udregnes
til 21%, der opfylder alle nuværende og kendte kommende
krav fra myndighedernes side.

Et andet område, der påvirker
sparekassens
omkostninger,
er etablering af en ny afdeling i
Viborg i efteråret 2017, og som blev
rigtig indviet her i foråret 2018.
- Det kræver investeringer at udvide
markedsområdet til en ny by. Men på den
lange bane bliver vores nye afdeling en stor gevinst for Sparekassen Thy, og vi er allerede blevet taget godt i
mod i Viborg, hvor der kommer nye kunder til hver dag, siger
direktør Ole Beith.

Danmarks 3. sikreste pengeinstitut
Det er ikke længe siden, at en ny analyse
placerede sparekassen som Danmarks 3.
mest sikre pengeinstitut. Det i sig selv er
ikke et mål, men at være et sikkert og velpolstret pengeinstitut giver mulighed for stabilitet
og udvikling, og det er netop det, der har vores fokus,
slutter direktør Ole Beith.

Den lokale profil
og lokale medarbejdere
man kan komme i kontakt med, når man ønsker det, tiltaler flere
og flere kunder

Det stærke kapitalgrundlag giver derfor sparekassen mulighed for at fortsætte væksten indenfor de forretningsmuligheder, der byder
sig til, og som ligger i fin forlængelse af
den måde, vi i forvejen driver butikken på,
siger direktør Ole Beith.

Ole Beith
Direktør for Sparekassen Thy

Halvårsresultat koncern
Tal i mio. kr.
30/6 2017
Nettorenter
95,8
Gebyr og provision
77,1
Udgifter personale og adm.
111
Kursreguleringer
19,2
Nedskrivning på udlån
7
Halvårsresultat før skat
78,5
Resultat efter skat
63

30/6 2018
95,4
64,5
117
6.4
-26,2
84,7
69,2

Ændring
-0,4%
-16,3%
5,4%
-66,7%
-476,5%
7,9%
9,8%

31/12 2017
Udlån
4.006
Indlån
5.344
Balance
8.901
Garantkapital
353
Egenkapital
1.426
Solvensprocent (incl. perioderesultat) 21,4

30/6 2018
4.245
5.719
9.400
373
1.485
21,0

6,0%
7,0%
5,6%
5,7%
4,1%
-1,9%

Foreløbigt opgjorte tal pr. 15. august 2018
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Set og sket i
sparekassen

Muhny til dagplejedag
i Bedsted

Sponsoraftale med
Thy Motor Sport og
donering af tre vogne
til cart-afdelingen

Ulfborg afdeling på
forårsmesse i Vestjysk
Fritidscenter

Dyrskue i Fjerritslev med
Buzz-Stop udfordringen
Ny sponsoraftale
med Thy Squash
i Vestervig

Heidi på besøg på Tvis Skole i
anledning af pengeugen

Hunstrup-Østerild Sparekasses Fond uddelte
576.609 kr. til 29 legatmodtagere

Sæsonafslutning med Mors-Thy Håndbold i Thy Hallen
Rock i Holstebro er glade for
samarbejdet med sparekassen
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Sommerhus
- Er det nu?
Kom til boligdag
og hør mere!

”Lige nu har du attraktive muligheder for at investere i sommerhus. Renten er lav, hvilket gør
dine finansieringsmuligheder særdeles attraktive. Derudover er fradraget øget, så
du får mere ud af eventuelle
lejeindtægter. Det er derfor
nu, du skal ud og undersøge
markedet.
Mange huse til salg
Mæglerne har mange attraktive huse til salg, så jeg opfordrer alle interesserede til at gå på
opdagelse. Man skal ud og mærke
vinden, luften, vandet og stemningen ude ved sommerhusene, fortæller Jes”.

Jes Nilsson
Privatrådgiver
Hurup

”I Sparekassen Thy hjælper
vi dig gerne på vej. Der er
mange ting at holde styr
på, men vi giver dig overblikket, så du har ro i maven, når du handler.
Du er også meget velkomJens Erichsen
men til vores spændende somPrivatrådgiver
merhus-boligdag. Vi har inviteret
Hurup
dygtige fagfolk, og kommer også
selv med gode råd. Alt sammen så
du kan komme nærmere din sommerhusdrøm,
slutter Jens”.

BOLIGDAG
Sommerhuse

Det nyopførte sommerhus ligger i Stauning ud
til Ringkøbing Fjord, og er bygget af ægteparret
Christina Bork Lundgaard og Henrik Mehli Lundgaard. Det skal bruges både privat og til udlejning.

Der er gode huse til
salg
og attraktive finan
sieringsmuligheder!

Deltag i vores
spændende somm
erhus-boligdag
lørdag den 8. sept
ember
kl. 10.00 til 15.00
i Kulhuset,
Krik Vig

Spændende
boligdag i Kulhuset
ved det naturskønne
Krik mellem Vestervig og Agger

Jes Nilsson, privatrådg
iver
Sparekassen Thy
i Hurup

Program:
10.00:
Kaffe og rundstykk
er i Kulhuset, Krik
Fremvisning af udva

12.00 til 15.00:
Messe/workshop
i Kulhuset med fagfo
VESTERVIG

I samarbejde med
Nybo
spændende arrangem lig Thy & Thyholm inviterer vi til
et
ent med fokus på
sommerhuse.
Måle t er at informere
og inspirere, så vi
dende indslag og
har
plan
lagt
spæ
invit
nbidrage med alt lige eret nogle dygtige fagfolk, som
vil
kertips til boligindre fra tilstandsr apporter og håndværtning .
Ingen tilmelding gratis at delt age
- bare kom!
Vi glæder os til at
se
datoen i din kalender rigtig mange, så husk at reserver
e
!
På gens yn til en spæ

ndende dag!
Vi kender lokalomr

ådet!

10.30:
lgte sommerhuse
i områ

Fremvisning
af sommerhuse
i området

- Rørsa
ngervej

det

lk
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Mød fag folkene og
få gode
tips og inspirat

ion
Botjek - Profession
elle byggesagkynd
Bolig stil.dk - inspi
ige
ration til sommerhu
sindr etning
Agger Feriehusudlejn
ing
Thy Whisky

Jens Erichsen, priva
trådgiver
Sparekassen Thy i
Hurup

Bredgade 144

9795 1411

www.sparthy.dk

Nybolig Thy & Thyh
olm
Bredgade 146
Hurup
9688 2202
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Det skal give
mening
Når Lars Riis fortæller om modefirmaet ELSK, så handler det
ikke om vækst og overskud,
men mere om det hele giver
mening, specielt i forhold til
mennesker og miljø.

ELSK er et firma,
der sælger modetøj i unikke
kvaliteter og med den højeste
grad af bæredygtighed
Grundlagt af Lars Riis og
Lukas L. Leszczynski i 2014.
De har lokaler i Thy Erhvervscenter ved havnen
i Hanstholm

www.elsk.com

ELSK tilhører en ny generation af iværksættere, der tør
gøre op med de traditionelle måder at drive virksomhed
på. Det handler ikke primært om vækst og overskud, men
meget mere om, at det skal give mening.
For ELSK giver det mening at tage ansvar for miljøet og
prioritere nærhed i forhold til samarbejdspartnere og ikke
mindst kunderne, eller ”fans”, som Lars kalder de dedikerede ELSK-kunder. Hellere 500 fans end 1.000 følgere, som
han siger. Vi går ikke på kompromis med pris og kvalitet
og det ved vores loyale kunder. Vi er samtidig troværdige
i forhold til miljøet og arbejder konstant på at hæve baren for bæredygtig produktion. Vi har et mål om at få en
størrelse, hvor vi kan inspirere andre virksomheder til at
tænke miljøet ind i forretningsstrategien.
Kvittede topstilling
Lars har tidligere været indkøbschef for et stort amerikansk firma med en årlig omsætning på mange milliarder
dollars. Han har boet i Aarhus, Düsseldorf og London og
rejst verden rundt. Han er født og opvokset i Thy og da
han og forretningspartneren Lukas i 2014 valgte at starte
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eget firma, blev det på hjemegnen. Ikke noget logisk valg
for et modefirma, men det giver mening for Lars, familien,
medarbejderne i firmaet og ikke mindst kunderne. Vi har
nemmere ved at få vores historier ud til verden her fra
Thy, som er en del af vores brand - tæt på naturen, tæt på
de værdier, som vi sætter pris på.
Vi lytter til kunderne
Man skal turde fejle, og det har vi gjort mange gange, fortæller Lars Riis. For os har det handlet om at fejle hurtigst
muligt. Lytte til kundernes feedback, tilrette og udvikle og
samtidig turde sætte nye standarder. I dag er mange af
vores første kunder faktisk blandt de mest loyale, fortæller Lars. Det til trods for, at de fik de dårligste produkter, vi
har lavet, men via deres feedback har de været med til at
skabe de produkter, som vi har i dag.
Troværdighed
Netop loyalitet er vigtigt for ELSK og troværdigheden er
grundlaget for, at vi får dedikerede kunder. Det handler
ikke om, hvordan vi tjener mest muligt nu, men hvordan
vi udvikler forretningen ud fra vores værdier. Vi får man-

”

Vi er i Thy
- det gør os unikke

”
”

Hellere 500 fans
end 1.000 følgere

Man skal turde fejle, og det
har vi gjort mange gange

ge tilbud om at levere større partier til lave priser, men
vi siger pænt nej tak. Vores samarbejdspartnere er nøje
udvalgt, og kender vores værdier. Vi producerer desuden
ikke partier over 400 enheder, da vi gerne vil have en grad
af eksklusivitet og tvinge os selv til at tænke nyt.
Beskeden løn
Ejerne hæver blot en beskeden løn til sig selv. Der arbejdes ud fra en langsigtet strategi, og derfor skal pengene
blive i og investeres i ELSK. ELSK skal også eksistere om 50
år og være med til at sætte nye standarder for bæredygtighed, slutter Lars Riis.

Hvorfor Sparekassen Thy?
ELSK er for nyligt blevet erhvervskunde i
Sparekassen Thy, og Lars begrunder det med,
at sparekassen viser interesse for virksomheden
og prøver at forstå måden at drive forretningen på.
Den personlige kontakt prioriteres højt og
sparekassen er også hurtig til at svare.
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Sparekassens
værdier er værd
at bakke op om!
Af bestyrelsesformand Jacob Schousgaard
Vi har grund til at være stolte af vores 189 år gamle sparekasse, og lige nu står vi måske stærkere end nogensinde før.
Jeg tror på, at grundlaget for succesén er, at vi er en garantsparekasse og samtidig er meget bevidste om at værne om de værdier, som sparekassen bygger på. Det er bl.a.
en god vestjysk jordforbindelse og høj kvalitet på rådgivning og service. I vores sparekasse får man egen rådgiver
og personlig betjening, uanset om man er privatkunde eller en stor virksomhed.
En anden vigtig faktor er lokal opbakning. Det går begge
veje. Sparekassen er en aktiv støtte for lokalsamfundet,
og nyder omvendt stor lokal opbakning fra mange sider.

Advokat Jacob Schousgaard
Bestyrelsesformand
Medlem af repræsentantskabet siden 2003
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Gode ambassadører
Der er valg til repræsentantskabet her i efteråret og jeg
håber, at mange har lyst til at stille op. Man behøver ikke
specielle evner eller forudsætninger for at blive kandidat.
Repræsentantskabet skal afspejle det samfund, vi lever i,
så uanset beskæftigelse og interesser kan alle melde sig
som kandidat.
Hvis man bliver valgt, kan man se frem til et spændende
arbejde og et rigtig godt netværk. Man får indsigt i forretningen, er med til at vælge bestyrelsen og sikre fremtiden for vores sparekasse. Der er en rigtig god stemning
i repræsentantskabet og medlemmerne er værdifulde
ambassadører for sparekassen.

”Jeg opfordrer
alle interesserede til
at stille op til
repræsentantskabsvalget”

Bestyrelsen i Sparekassen Thy vælges af repræsentantskabet.
Se navnene på www.sparthy.dk

Kryds i kalenderen og
på stemmesedlen
Efteråret byder på valg og garantmøder
Gråkjær Arena i Holstebro bliver for første gang rammen om garantmødet i sparekassens sydlige markedsområde.
Forberedelserne er godt i gang, og den store hal bliver en rigtig god
ramme for mødet og koncerten med Jonah Blacksmith, lover marketingchef Jakob Madsen, der her inspicerer forholdende sammen med
Idrætsinspektør Mogens Svejgaard Poulsen.

I år afholdes det
sydlige garantmøde i
Gråkjær Arena
i Holstebro

Ved garantmøderne i 2016 deltog 3.500 garanter, og vi tror på endnu
større tilslutning denne gang, fortæller Jakob Madsen, der er ansvarlig
for afvikling af møderne.
Vi glæder os til at give vore garanter en helstøbt oplevelse med Jonah
Blacksmith som den store musikalske oplevelse.

Vigtige datoer:
Garantmøder

Repræsentantskabsvalg

Seneste dato for modtagelse af Indbydelse
til garantmøder, valginfo og stemmeseddel

September

Garantmøde i Thisted
Garantmøde i Thisted

Garantmøde i Hurup
Garantmøde i Hanstholm

2018

GARANT

PROGRAM

KL. 19.00
KL. 20.00
KL. 21.00
KL. 22.15

Registreret garant for at være valgbar
Frist for opstilling som kandidat til
repræsentantskabsvalget
Frist for afgivelse af stemme til
repræsentantskabsvalget

Garantmøde i Holstebro

KL. 18.00

August

DØRENE ÅBNES

EKASSEN

INDLÆG OM SPAR
2 RETTERS MENU

AH BLACKSMITH
KONCERT MED JON
(ca.)
TAK FOR I AFTEN

Alle myndige
personer, der er garant
den 31. august og som
melder sig som kandidat
senest 15. september,
opstilles til repræsentantskabsvalget

Der udleveres
opstillingsblanket
ved henvendelse
i sparekassen
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Personalenyt i
Sparekassen Thy
Nyansættelser
Pernille Søe

Kristina Stensgaard Badstue
Complianceansvarlig i Thisted
1. august 2018

Privatrådgiver i Hanstholm
1. juni 2018

Ronni Danielsen

Finanstrainee i Thisted
1. juni 2018

Tonja Hjaltelin Korsgaard
Erhvervsrådgiver i Thisted
1. august 2018
Pernille Kjær Nygaard
Intern kontrol i Thisted
1. august 2018

Jesper Lyngø Pallesen
Pensions- og investeringsrådgiver i
Thisted. 1. juli 2018

25 års Jubilæum
Odin Lykke Bach

afdelingsleder i Hundborg
1. maj 2018
Odin er født og opvokset i Thisted. Efter handelsskolen,
og værnepligt ved Den Kongelige Livgarde startede
Odin som vikar i Vorupørafdelingen den 1. maj 1993. Derefter som finanselev i Frederiksgade og på Store Torv
i Thisted. Som finansassistent var Odin både omkring
afdelingerne i Thisted, Hanstholm, Koldby og Vildsund.
I 2001 blev han afdelingsbestyrer i Vorupør og siden i
Hundborg i 2005, hvor han i dag har sin daglige gang.
I december 2006 blev han også afdelingsleder for
flere af de små filialer rundt omkring i området, inkl.
afdelingen i Hundborg. Sideløbende med sit virke som
afdelingsleder har Odin taget et lederudviklingsforløb
i Sparekassen Thy på 1,5 år, som han afsluttede i 2017.
Privat er han gift med Lone, og har tre børn. Derudover
er han i fritiden formand for konkurrenceudvalget i Thisted Svømmeklub, hvilket er en interesse, som stammer fra hans egen tid som konkurrencesvømmer og
instruktør.
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Uddannelse
Den kompetente rådgiver:

Frederik Overgaard

Privatrådgiver i Holstebro

Jakob Smalbro Pedersen
Privatrådgiver i Hurup

Rasmus Kristensen

Privatrådgiver i Hanstholm
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning:

Jakob Smalbro Pedersen
Privatrådgiver i Hurup
HD 2. del:

Lisa Gade

Privatrådgiver i Danmark

Forrygende modtagelse
i Viborg
Har Viborg brug for endnu et pengeinstitut? Næppe, vil de
fleste nok sige, men vi tror på, at Viborg har brug for Sparekassen Thy. Sådan sagde direktør Ole Beith i sin åbningstale
den 1. juni, da han indviede den nye afdeling i Viborg.
Et godt hold
Efter en skjult tilværelse på 1. sal, så glæder vi os til at komme
rigtig i gang. Der er vækstpotentiale i Viborg og vi har et godt
hold og en fantastisk flot afdeling, sagde Ole i sin tale til de
250, der var mødt frem til åbningsreceptionen.

Det blev en fantastisk åbningsfest, hvor mange besøgende var
forbi til receptionen og den efterfølgende By Night. Alle blev
forkælet med gode Thy-produkter. Både isen, maden og den
gode øl faldt i viborgensernes smag.
Mange nye kunder
Mange har fået øjnene op for Sparekassen Thy, og der er en
god tilstrømning af nye kunder. Placeringen Vestergade 2 er
helt unik, og kunderne bydes ind i et imødekommende, hyggeligt og moderne miljø.

Viborg har fat
i den lange ende
Og her er det helt
bogstaveligt, hvor afdelingsdirektør Flemming Nyvang og
souschef Jeppe K. Pedersen
holder det røde bånd,
mens Ole Beith
klipper
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Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted

VIND CD OG T-SHIRT

+

Klik ind på www.sparthy.dk/jonah og deltag i konkurrencen.
Vinderen udtrækkes den 1. oktober og får direkte besked.

SJournalen august 2018: Oplag: 10.500 • Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand)
Omdelt fra 27. august 2018 • Tekst og foto: Sparekassen Thy og Colourbox
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