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Halvårsregnskab
Vi holder kursen - ny rekord
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Ny afdeling til efteråret
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Læs også:
Nye spændende sponsorater
50 fantastiske år i Hanstholm
- og vind billetter til
ligahåndbold!
(bagsiden)

Høj fart på heden

Høj aktivitet og fremgang
Bestyrelsen i Sparekassen Thy har netop godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 78,5 mio. kr. før skat. Der er tale om et halvårsregnskab, der er præget af
høj aktivitet og fortsat tilgang af mange nye kunder.
Høj aktivitet giver fremgang
I første halvår 2017 har der været
meget høj aktivitet. Især investeringsområdet har bidraget flot
til fremgangen, hvor lysten hos
kunderne til at investere både pensions- og frie midler i de investeringsprodukter, vi har på hylderne,
har været markant stigende.

Hertil kommer, at de senere års store tilgang af nye kunder fortsætter
her ind i 2017, hvilket vi betragter,
som et kvalitetsstempel af den service alle vores medarbejdere yder
hver dag og at vores produktudbud
er konkurrencedygtigt både i omfang og pris. Det er jo det, der bærer
fremgangen, at kunderne kan lide
det, vi yder her i sparekassen, siger
Ole Beith.

Der er samtidig flere og flere af vores
kunder, der handler helårsboliger
og sommerhuse, hvortil kommer,
at flere og flere investerer i deres
nuværende boliger. Samtidig mærker vi også øget investeringslyst hos
vores mange virksomhedskunder.
Det giver selvsagt øget aktivitet her
i sparekassen, hvor vi glæder os
over, at vores udlån fortsat er stigende, udtaler direktør Ole Beith.

Mia.

Resultaterne følger med
Nettorente- og gebyrindtægterne
stiger fra 171 mio. kr. i 2016 til 173
mio. kr. i 2017, selvom rentedelen
er faldende fra 100 mio. kr. til 96
mio. kr. til trods for en udlånsstigning på ca. 7%. Renteniveau og
konkurrencesituationen gør, at de
samlede renter falder. Omvendt så

har den højere aktivitet givet en flot
fremgang på gebyr og provisionsindtægterne, udtaler direktør Ole
Beith.
Leasingaktiviteten er stigende
Leasing selskabet Krone Kapital
A/S, som Sparekassen Thy ejer 50%
af, har også mærket investeringslysten. Der er klart stigende appetit
på leasingløsninger. Det kan vi
mærke hos vores kunder i Krone Kapital, og i sparekassen er vi virkelig
glade for, at vi har leasingproduktet
på hylden, hvilket gør os i stand til
at dække vores kunders leasingbehov. Resultatet i Kronekapital for
første halvår bidrager med mere
end 5 mio. kr.
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Kursreguleringer i flot
fremgang
Sparekassens
fondsbeholdning
på ca. 1,9 mia. kr. har i 1. halvår
samlet set givet fornuftige afkast.
Obligationerne bidrager positivt
med 2,2 mio. kr., mens aktier bidrager positivt med 16 mio. kr. De
samlede kursreguleringer lander på
19,2 mio. kr. mod sidste års mere
beskedne 1,9 mio. kr. Den gode
fremgang i aktier stammer primært
fra en positiv udvikling i de sektorselskaber, vi er medejere af, siger
Ole Beith.
Omkostninger stiger, men
nedskrivninger falder
Det fremgår tillige af halvårsrapporten fra Sparekassen Thy, at udgifter
til personale og administration er
steget fra 104,7 mio. kr. i 2016 til 111
mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes
primært stigende IT omkostninger,
hvor der løbende investeres i nye
løsninger til både kunder og den interne drift. Det er en nødvendighed
for i fremtiden at være konkurrence-

dygtige, men det tager lidt tid, inden
der kan høstes på investeringerne.
Omvendt kan de forbedrede økonomiske forhold, som vores kunder
mærker, ses på nedskrivningskontoen. Kontoen for nedskrivninger
er således faldet fra 19,8 mio. kr.
til 7 mio. kr. Det er et ekstremt lavt
niveau, men ikke overraskende, når
konjunkturerne går den rigtige vej.
Som pengeinstitut i et landbrugsområde er det da også glædeligt at
se, at mange af vores landbrugskunder igen har positiv indtjening,
udtaler direktør Ole Beith.
Sparekassen Thy ser positivt
på fremtiden
Vi har således al mulig grund til at
se positivt på fremtiden, forretningen er fortsat i positiv udvikling, og
vi har det økonomiske grundlag for
at investere i nye aktiviteter og forretnings0måder, mener Ole Beith.

til 19,1 %. Periodens overskud er
ikke medregnet ved opgørelsen af
solvensen. Ved indregning af periodens resultat kan solvensprocenten
opgøres til 20,2 %.
Det individuelle solvensbehov er
samtidig faldet fra 9% i 2016 til
8,9% i 2017, og dermed kan den
solvensmæssige overdækning beregnes til 10,2%, svarende til 579
mio. kr.
Det bedste halvårsregnskab i sparekassens historie, præget af udvikling og fremgang på mange områder. Det kan vi kun være tilfredse
med, slutter direktør Ole Beith.

Direktør
Sparekassen Thy

Sparekassens koncern solvensprocent er pr. 30. juni 2017 opgjort

Halvårsresultat
Koncerntal

Nettorenter
Gebyr og provision
Udgifter personale og adm.
Kursreguleringer
Nedskrivning på udlån
Halvårsresultat før skat
Halvårsresultat efter skat

Balance

Udlån
Indlån
Balance
Garantkapital
Egenkapital
Kapitalprocent

2017

2016

Ændring

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

95,8
77,1
111
19,2
7
78,5
63

99,6
68,1
104,6
1,9
19,8
50,6
37,7

-3,8
9,0
6,4
17,3
12,8
27,9
25,3

30/6-2017

31/12-2016

3.879
6.996
8.609
345
1.347
19,1%

3.718
6.064
7.576
332
1.280
20,1%

Ændring
161
932
1.033
13
67
-1,0

Foreløbigt opgjorte tal pr. 11. august 2017
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Nyt skud på den solide stamme

I løbet af efteråret åbner vi en ny
Sparekassen Thy afdeling for privat- og erhvervskunder. Det bliver
i Viborg og dermed får vi endnu et
ben at stå på i vækstområdet syd
for Limfjorden.
Siden 2002 har vi etableret fem afdelinger udenfor Thy, primært i området mellem Holstebro og Herning,
hvortil kommer tilkøb af fem
hele eller delvise pengeinstitutter siden finanskrisen.
Det er derfor en naturlig
forlængelse af den strategi,
at vi nu åbner en ny afdeling
i Viborg.
Viborgområdet er et virkeligt
spændende område med
en god udvikling og en positiv befolkningsudvikling. Der skabes mange
arbejdspladser i området og med et
blomstrende erhvervsliv er det helt
naturligt, at vores nye etablering bliver i
Viborg, udtaler direktør Ole Beith.
Direktør er ansat
Afdelingens kommende direktør er
ansat. Han er en erfaren person med
mange år i branchen, og et indgående
kendskab til det marked i Viborgområdet, som vi nu ønsker at blive en del af,
udtaler direktør Ole Beith.
Vi er i fuld gang med planlægningen af
Side
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Viborg
de praktiske ting, og samle et kompetent hold, så vi kan slå dørene op til en
ny afdeling i løbet af efteråret, siger Ole
Beith.
188 års erfaring med at drive
lokalt pengeinstitut
I Sparekassen Thy har vi 188 års erfaring i at drive lokalt pengeinstitut. Markedsområdet er løbende blevet udvidet
siden 2002, og den næste etablering
bliver i Viborg og dermed en god udvikling af vores mangeårige sparekasse,
udtaler direktør Ole Beith.

Glimt fra vores område

n

EM-cykelfest i og ved afdelinge
i Herning
Hunstrup Østerild Sparekasses Fond uddelte næsten
en halv million i Frøstrup

100 årige Mejner Sørensen fra
hilsen i anledningen af den run Hurup fik en
de fødselsdag

Hvidbjerg afdelingen var også til den velbesøgte
musikfestival i Byskoven - Thyholm Dejligst

onsor ved
Sparekassen var også sp Hallen
EM i styrkeløft i Thy

I 2017 blev sparekassen hovedsponsor for
Rock i Holstebro

Hundborg afdeli
en snurrede m
lykke-kaffemølleng
n til Sofari i Vaned
g

Signe fra Koldby vandt en bluetooth højttaler
i konfirmandkonkurrencen
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Det kører derudaf syd for Limfjorden
Allerede før indvielse af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro,
kan vi konstatere, at det går stærkt i den del af vores markedsområde.
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35% af
realkreditudlåne
t
i Sparekassen T
hy

For 15 år siden lå vores sydligste afdelinger i
Hvidbjerg og Hurup. I dag er vi også veletableret i området fra Struer til Herning. Det var en
stor beslutning at åbne en afdeling i Aulum
i 2002. Der har fra starten været en god udvikling, og i dag har vi fem afdelinger syd for
fjorden.

Antal medarbejdere

25% af sparekassen
De fem afdelinger tegner sig for et forretningsomfang på 6,5 milliarder fordelt på lidt over
12.000 kunder. Det svarer til 25% af Sparekassen Thys samlede forretningsgrundlag.
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Sparekassen
Thy

Syd

Andel i %

Udlån

3.879

834

21%

Indlån

6.996

1.437

20%

345

66

19%

Garantier

1.793

555

31%

Depotværdier

3.068

459

15%

Realkredit

9.328

3.194

34%

I alt

25.409

6.545

25%

Kunder

49.495

12.256

25%

Mio. kr.
Succesen bunder i de værdier, som Sparekassen Thy bygger på. Nemlig lokalt engagement, skarpe priser og seriøs rådgivning med
kunden i centrum. Uanset hvor klicheagtigt
det lyder, så virker det. Vel at mærke, når det
bliver ført ud i livet.
Med åbning af ny afdeling i Viborg i efteråret
skabes der endnu et brohoved i et
spændende nyt marked, hvor vores
værdier matcher rigtig godt, udtaler
områdedirektør Per Knudsen, der
selv startede som afdelingsdirektør i
Holstebro-afdelingen, da den blev
etableret i 2002.

Garantkapital
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Copencold Hawaii bygger bro
Den 1. til 10. september går det løs med VMstævnet i SUP (Stand up paddle). Et kæmpe arrangement, der både foregår i Vorupør i Thy og
København og dermed bygger bro mellem landsdelene. Mange lokale foreninger og ildsjæle er
involveret.
Lokale Casper er topkandidat til VM-medalje
Stævnet starter på det flade vand i Københavns havn og
flytter derefter til Casper Steinfaths (fotoet) hjemmebane
i Vorupør. SUP egner sig til alle vandforhold, så publikum
kan glæde sig til at følge atleterne fra havnekanten og
strandkanten. Casper er tidligere verdensmester, så han
håber på at genvinde titlen.
Sparekassen Thy bakker op om projektet
Et verdensmesterskab siger næsten sig selv at være et
stort projekt at afvikle. Vi synes, at projektet er
vigtigt for Thy. Derfor er vi også med som en
af de store sponsorer.
Thy skal være et attraktivt sted at bo. Thyboer skal være stolte af deres egn, og potentielle tilflyttere skal se Thy som det oplagte
valg. Og netop det unikke i at binde Thy og
København sammen i et VM har vi set som god
markedsføring for såvel Sparekassen Thy
som hele området, fortæller marketingchef Jakob Madsen.

Thy East & West - kom på besøg!
Lokale erhvervsdrivende er gået sammen om at eksponere Thy i et stort
event-telt i København og Vorupør. Vi er
med - og vi glæder os!

HER går det løs
Vorupør er klar til Copencold Hawaii og forventer mange tusinde besøgende i løbet af ugen. 25
lokale har arbejdet længe på at organisere eventen, der også har 200 frivillige lokale hjælpere.
Arrangementet involverer hele byen og der er en fantastisk lokal opbakning, fortæller talsmændende Per
Møller Nielsen, indehaver af Vesterhavs Caféen og køb-
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mand Kim Poulsen. Vi ser også arrangementet som en
god mulighed for at øge kendskabet til Vorupør og de
fantastiske muligheder, der er for at bosætte sig her. Vi
har både byggegrunde og huse til salg, og priserne er
meget attraktive, fortæller Kim Poulsen.
Stort set up
Sejlerne starter på stranden og banerne er tæt på land,
så publikum kan følge konkurrencerne helt tæt på. Foruden konkurrencerne er der også ”Smag på Thy”-teltet,
forskellige boder, underholdning og meget mere. Der
er noget for hele familien, så kom bare og kig, opfordrer
Per Møller Nielsen.

NYT om vore medarbejdere
25 års jubilæum
1. april 2017
Lars Christian Harregaard,
Økonomiafdelingen i Thisted
Lars’ debut i Sparekassen Thy var som
sparekasseassistent i Thisted i 1992.
Lars har efterfølgende blandt andet
arbejdet som afdelingsbestyrer i Frøstrup, privatrådgiver i Hurup og været
tilknyttet vores Investeringsafdeling.
Siden 2008 har Lars været ansat i vores
økonomiafdeling i hovedsædet på Store
Torv i Thisted.
Lars er 51 år, bor i Hurup og er gift med
Heidi.

Nyansættelser
27. marts 2017
Henrik Møller Andersen, privatrådgiver-trainee i Hvidbjerg
Henrik har læst professionsbachelor
i Finans i Aalborg. I forbindelse med
uddannelsesforløbet har Henrik haft
et 5 måneders praktikforløb i sparekassens Thisted afdeling.
Henrik er 27 år og bor i Thisted.

Jubilæumsmorgenkaffe med kollegerne er en fast
og hyggelig tradition i Sparekassen Thy

1. august 2017
Klavs Poulsen,
Danmark-afdelingen i Thisted
Klavs startede i 1992 som elev i Han
Herreders Sparekasse, som senere blev
til EBH Bank. I 2001 blev Klavs afdelingsleder for EBH Bank i Frøstrup, som
Sparekassen Thy overtog i 2009.
I 2015 skiftede Klavs til jobbet som
afdelingsdirektør for sparekassens nyoprettede fjernkundeafdeling. Klavs er
44 år, bor i Fjerritslev, har 3 børn og er
gift med Jonna.

Eksaminer
Akademiuddannelse i finansiel
rådgivning:
Rasmus Ørebro Kristensen
Privatrådgiver
Hanstholm
Masterclass i Kommunikation:
Nina B. Schjødt
Souschef
Hurup
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Bestyrelsen i Sparekassen Thy

Bestyrelsen i Sparekassen Thy:
Næstformand Ivan Høgh - økonomikonsulent, Formand Jacob Schousgaard - advokat, Per Rasmussen - kortansvarlig, Erik Nielsen - souschef,
Ricky Larsen - murermester, Jens H. Petersen - vognmand, Michael Axelsen - afdelingsleder, Charlotte Kanstrup - sundhedsplejerske,
Tina Brandt - økonomichef, Finn Holst - erhvervsrådgiver, Lene Thiel - politiassessor og Arne Lægaard - regionsrådsmedlem.

Elitesport og mursten
Denne sommer har budt på flere nye spændende sponsorater.
Mors-Thy Håndbold, Thisted Sejlklub har sat et nyt projekt i gang
med nye J70-både og Thisted FC er klar til 1. division. Alt sammen
med Sparekassen Thy som samarbejdspartner.

Thisted FC

Ingen kan være i tvivl om vores lokale engagement. Sparekassen Thys sponsor-kroner bruges lokalt - fordi vi vil være en del af det lokalsamfund, som vi
er tilstede i.

j70

Alle sponsoraftaler er med udgangspunkt i fælles interesse i at skabe noget
positivt for såvel ansøger som Sparekassen Thy.
Nyt navn til Mors-Thys ene hjemmebane
Mors-Thys ligahold hører nu hjemme i Sparekassen Thy Arena | Mors. Navnet
er nyt og er blevet en realitet efter, at selskabet bag den store arena i Nykøbing har ønsket lokale finansielle partnere.
Sparekassen Thy og Frøslev-Mollerup Sparekasse har overtaget finansieringen, og er dermed på lokale hænder.
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Mors-Thy

Håndbold

50 fantastiske år i Hanstholm
Hanstholm Havn kan i år fejre 50 års
jubilæum. Sparekassen Thy har været
med i alle år i Hanstholm.

1964

- Og det har været begivenhedsrige år med
op- og nedture for fiskeri og erhverv, men alt i
alt en fantastisk rejse, som jo slet ikke er slut.
Der er masser af fremtidsplaner for havnen og
lokalområdet.

1974

Sparekassen Thy har i mere end 50 år haft afdeling i Hanstholm, hvor afdelingens første af
ialt tre adresser var i ydmyge lokaler hos Ejnar
”Rimme” på Bådsgårdsvej. Sparekassen flyttede i 1964 til større lokaler i barakområdet,
som var afdelingens domicil i 10 år, inden
man flyttede til nuværende lokaler i centeret i
forbindelse med indvielsen heraf i 1974.
Afdelingen har gennem årene været styret
af 6 direktører, og afdelingens nuværende
direktør, Michael G.Sørensen fortæller, at det
har været spændende tider, hvor afdelingen
har fulgt byens og fiskeriets udvikling på godt
og ondt.

Hanstholm Skolesparekasse
eksisterede i mere end 25 år

I Hanstholm er vi med til at fejre havnens
jubilæum, og glæder os til at fortsætte vores fremgang i området. Optimismen spirer
i hvertfald, og mon ikke den kommende
havneudvidelse sætter ekstra skub i investeringslysten i byen.
Vi er byens eneste pengeinstitut og vi er klar,
slutter afdelingsdirektør Michael G. Sørensen.

Jubilæumsfest
8. til 10. sep.

”

Der er god grund til at fejre
havnens 50 års jubilæum
og se fremad med optimisme
Michael G. Sørensen
Afdelingsdirektør, Hanstholm
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Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted

VIND LIGA-HÅNDBOLDBILLETTER
Vi udlodder 3 x 2 billetter til hver af disse tre kampe.
Klik ind på www.sparthy.dk/vind og deltag.
De heldige vindere får direkte besked den 13. september

Mors-Thy Håndbold VS TTH Holstebro
Thyhallen i Thisted
onsdag den 11. oktober kl. 19.00

HC Midtjylland VS BSV Bjerringbro-Silkeborg
Den runde Hal - Messecenter Herning
torsdag den 12. oktober kl 19.00

TTH Holstebro VS KIF Kolding-København
Gråkjær Arena Holstebro
torsdag den 12. oktober kl. 20.30

SJournalen i tal
Oplag: 10.500 stk.
Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand)
August-udgave: Omdelt fra 24 august 2017
Tekst: Sparekassen Thy
Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.
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