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I 2015 har vi sagt velkommen til mere 
end 3.100 nye kunder, boligejerne 
har i stor stil omlagt realkreditlån 
og udlån har været pænt stigende. 

Nettorenteindtægterne falder
Det ekstraordinært lave renteniveau 
i Nationalbanken med negative 
indlånsrenter påvirker de samlede 
renteindtægter i sparekassen. Den 
gennemsnitlige udlånsrente er 
faldet med 0,5 procentpoint, og 
det direkte afkast af obligationsbe-
holdningen er under pres, udtaler 
direktør Ole Beith.

Gebyr- og provisionsindtægter 
stiger
Det har været et år med stor travlhed 
inden for bl.a. realkredit, forsikring 
og formuepleje-områderne. I den 

første del af året var der historisk 
stor travlhed med omlægning af 
realkreditlån, ligesom der igen 
i 2015 er præsteret en rigtig flot 
afsætning af forsikrings- og formue-
plejeprodukter. Dette har samlet 
bidraget til en fremgang i gebyr- og 
provisionsindtægterne på 6,7 mio. 
kr. svarende til 6,8%, siger direktør 
Ole Beith.
De samlede nettorente- og gebyr-
indtægter falder med 5,4 mio. kr., 
eller 1,8%.

Nedskrivninger på lavt niveau
Sparekassens samlede nedskriv-
ninger på kunder viser, at sparekas-
sens kunder generelt har en god og 
sund økonomi. Der er i 2015 reser-
veret et samlet beløb på 16,2 mio. 
kr. til dette formål. 

Flot resultat   med god fremgang
Sparekassen Thy kan præsentere endnu et godt årsresultat, der viser fremgang på flere områder. 
Resultatet blev på 89,5 mio. kr. før skat og egenkapitalen udgør nu 1.177 mio. kr. 
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Beløbet er noget under foregående 
års niveau på ca. 51 mio. kr., hvilket 
skyldes, at der i samfundet gene-
relt er positive tendenser. 

Det er helt naturligt for det område, 
vi har vores virke i, at vi har en del 
landbrugskunder. Heldigvis er det 
generelt rigtig dygtige landmænd, vi 
har. Men det er klart, at en branche, 
der er så udfordret også påvirker vo-
res nedskrivninger, udtaler direktør 
Ole Beith.

Udlån stiger
Kurven for udlån er igen stigende. 
Udlån er vokset med 279 mio. kr., 
hvilket svarer til en udlånsvækst på 
8,7% i forhold til 2014. Udlån udgør 
nu 3,5 mia. kr.
 

Den samlede årsrapport kan 
ses og downloades på  

hjemmesiden www.sparthy.dk 
eller rekvireres i sparekassen.

2015

Vi kan bl.a. glæde os over, 
at udlån igen er stigende

Direktør Ole Beith

Udlån er steget
 med 279 mio. kr.

3.100 nye kunder
i 2015

Indlån er steget
 med 627 mio. kr.

Garantkapital er steget
med 16,6 mio. kr.



  Mio. kr. 2015 2014 2013 2012 2011
Nettorente- og gebyrindtægter 301 306 303 285 249
Årets resultat før skat 90 97 49 21 20
Årets resultat efter skat 73 81 40 15 16

Solvensprocent 18,7 19,1 18,5 16,7 17,9

Udlån 3.499 3.220 3.423 3.533 3.498
Indlån 5.114 4.488 4.552 4.558 4.066
Egenkapital 1.177 1.096 966 919 892

Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v. 16 51 44 102 45
Garantkapital 315 298 244 232 221

Foreløbigt opgjorte tal pr. 16. februar 2016

Seneste 5 års hovedtal, koncern
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Mange nye kunder
Den største direkte årsag til udlåns-
stigningen er den store tillid, der er 
vist sparekassen og vores medarbej-
dere i kraft af, at 3.100 nye kunder 
har valgt os som deres fremtidige fi-
nansielle samarbejdspartner. Hertil 
kommer de kunder, vi har overtaget 
fra Vestjysk Bank, samt stigende ef-
terspørgsel fra eksisterende kunder.

Det er en udvikling, vi naturligvis er 
rigtig glade for, siger direktør Ole 
Beith.

Den positive kundetilstrømning er 
sket over alt i vores afdelingsnet, og 
de seneste etableringer i Nykøbing 
Mors og Ulfborg har vist, at vores 
tilstedeværelse er blevet taget rigtig 
godt imod. 

Derudover viser vores nye fjern-
kundeafdeling ”Sparekassen Thy 
Danmark”, at der er god fornuft i 
målrettet at tiltrække kunder uden-
for Vestjylland.

Leasingselskab i vækst
Sparekassens leasingselskab 
Krone Kapital A/S har også bidraget 
til resultatet med en resultatandel 
på 12,7 mio. kr. Det er et resultat 
af god fremgang og god drift i sel-
skabet, der primært beskæftiger sig 
med leasing af kørende materiel.

Indlån stiger
Indlån er i 2015 steget med i alt 627 
mio. kr., og hertil kommer stignin-
gen i garantkapital på 16,6 mio. kr. 
til i alt ca. 315 mio. kr. Det samlede  
indlån udgør herefter 5,1 mia. kr.

Sparekassens samlede egenkapital 
udgør nu 1.177 mio. kr., og den sam-
lede solvens udgør 18,7%. 
Der er dermed solid afstand til det 
beregnede solvensbehov på 10%.

Tak for tilliden!

Ole Beith 
Direktør 
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Klip   og Swipp

Frisør Hanne Lykke i Thisted er glad for sin SWIPP-
erhvervsløsning. Den er integreret i kassesyste-
met, og det fungerer godt - både for kunderne og 
for salonen

Kunden skal blot oplyse telefonnummer og derefter 
godkende betalingsanmodningen. Så er klipningen 
eller hårprodukterne betalt. Det er ligeså nemt, som 
det lyder, fortæller Hanne Lykke og fortsætter: 
Med Swipp ryger pengene direkte ind på min konto 
og i kasseopgørelsen. Vi sparer tid, og så er der jo 
mere tid til at klippe og rådgive kunden om hårpleje.

Langt fremme
Hanne startede sin egen salon for 14 år siden. I dag 
beskæftiger hun seks frisører og klipper naturligvis 
også selv i den hyggelige salon, der ligger i
Storegade i Thisted. 
 
Det er en moderne salon, der henvender sig til alle, 
uanset om man er til det sidste nye, skal have en 
hurtig klipning eller købe hårplejeprodukter. Man 
kan booke tid online fra sin smartphone og få en 
sms-påmindelse, når tiden nærmer sig. Det fungerer 
rigtig godt, og med Swipp er der kommet en ekstra 
funktion, så betalingen også er blevet nemmere.

Er det sikkert?
Hanne har faktisk ”omvendt” mange til at bruge 
Swipp. Det er mindst lige så sikkert, som andre beta-
lingssystemer og nemt at bruge. Når jeg har snakket 
med kunderne, er der mange, der prøver Swipp og 
bliver glade for det. Man skal bare lige i gang, slutter 
Hanne Lykke.

1
Book tid on-line

2
Angiv dit mobilnr.

3
Bliv klippet

4
Godkend betaling

Har du Swipp? Du kan hente app’en gratis ved at sende 
en sms med teksten: ”Swipp” til telefonnummer 1440.
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JuleSwipp-vindere i Thisted

Glimt  fra vores område

EM-håndboldopbakning i Herning

Generationsskifte i Hurup 

Thy Rock Café i Thisted og Hurup

Vandt Land Rover oplevelse i Nykøbing

Børnedyrskue i Koldby

Leasingaften med ølsmagning i Struer

Årets Thybo: Mogens Nielsen, Dragsbæk Margarinefabrik
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Mange nye kunder   i 2015

Godt og vel 3.100 nye kunder i 2015. Det er rigtig 
mange. Vi har spurgt de nye kunder om, hvorfor de 
er flyttet til Sparekassen Thy. Svarene viser, at der 
er mange gode grunde - både økonomiske, men i 
høj grad også bløde værdier. Det er vigtigt at være 
kunde et sted, hvor man får en god behandling og 
har en god kommunikation med sin personlige 
rådgiver 

Året 2015 var præget af, at der var et højt aktivitets-
niveau i Sparekassen Thy. Foruden den store kunde-
kampagne, messer, fyraftensmøder med leasing og 
bolig, sponsoraktiviteter og meget mere, så åbnede 
Sparekassen Thy afdeling i Ulfborg  den 2. november 
og overtog Vestjysk Bank´s afdeling i Thisted den
1. december. 

Det har altsammen påvirket kundetilgangen i positiv 
retning, og som det også fremgår af regnskabet, så er 
der for første gang i mange år også stigning i udlån.

Gode ambassadører
Vi fik 243 svar, da vi spurgte nogle af vores nye kunder 
om, hvad der fik dem til at vælge os og oplevelsen af 
Sparekassen Thy. Tendensen er ret tydelig:

Meget nemme at komme i kontakt 
med - og hurtig respons
                                     Mette, Thisted

Det har været rigtigt positivt for 
mig at skifte bank. Jeg føler, jeg 
har fået en rådgiver, der tænker 
på os som mennesker og ikke 
bare som en indtægtskilde
                                Nicklas, Hurup

Vi har fået al den hjælp til 
vores køb af hus, som vi 
kunne ønske os
                Christian, Holstebro

• Venner anbefalede os
• Vi får hurtige svar
• Det er nemt af få fat i  

min rådgiver  

Den gode omtale skaffer nye 
gode kunder til sparekassen, og 
er en uvurderlig hjælp for os. 

Jakob Madsen, marketingchef
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Kunderne er  rygraden  

Sparekassen Thy er vores lokale pengeinstitut nu. 
Jeg har flyttet både min klinik- og privatøkonomi til 
Ole, som jeg også kendte i forvejen.

Lene Dybdal, Ulfborg Klinik for Fysioterapi. 
Den lokale opbakning er ryg-
raden i vores pengebutik. 

Ole Ahle Steffensen,
Afdelingsdirektør i Ulfborg.

Afdelingen i Ulfborg åbnede den 2. november 
og tilstrømningen af nye kunder har været 
overvældende. Det gælder både privat- og
erhvervskunder. Vi gennemfører alle de
kundemøder, vi har tid til, og der er stadig nye 
kunder, der banker på, fortæller en glad afde-
lingsdirektør Ole Ahle Steffensen

Vi har ikke haft tid til at knibe os selv i armen, men 
den er god nok. Afdelingen i Ulfborg er en succes, tak-
ket være en massiv lokalopbakning. Kunderne er jo 
rygraden i vores pengebutik, bemærker Ole, da han  
er ude og besøge en af de nye kunder, der har særlig 
forstand på rygrade.

Stort chok i Ulfborg
Pludselig  lukkede alle tre pengeinstitutter i Ulfborg. 
Det var et stort chok, fortæller Lene Dybdal. 
Hun har seks ansatte i sin Fysioterapi-klinik i Ulf-
borg og Vemb, og er desuden medlem af byrådet i 
Holstebro. 

Lene har meget fokus på at udvikle og bevare lands-
bysamfundene. Det er vigtigt, at vi har et lokalt pen-
geinstitut i Ulfborg. Det er hovedårsagen til, at jeg er 

flyttet til sparekassens nyåbnede afdeling. De gamle 
pengeinstitutter flyttede ud, og Sparekassen Thy 
flyttede ind, og fik tilmed ansat nogle lokalkendte 
medarbejdere. 

Jeg er rigtig godt tilfreds med Sparekassen Thy, og 
kan kun anbefale andre at bakke op om sparekassen 
og de øvrige lokale forretninger og virksomheder, 
slutter Lene Dybdal. 
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Lars var med  hele vejen

Økonomisk tryghed er vigtigt for børnefamilier. 
Især når man har store projekter som f.eks. at byg-
ge nyt hus 

Helle og René har realiseret drømmen om at bygge 
eget hus. Sammen med deres rådgiver Lars Lauridsen 
fra Struer afdelingen fik vi et kig ind i deres nyopførte 
bolig, Grøften 1 i Holstebro vest.
René er tømrer og har selv tegnet huset. Han tog orlov 
for at deltage aktivt i byggeriet, og det var en god dis-
position - både for byggeriet og økonomien.
Alle håndværkere var hyret på timeløn, og det er faktisk 
gået lige efter planen, så der var indflytning lige efter 
sommerferien sidste år. 

Økonomisk parløb
Lars har været Helle og René’s rådgiver i en årrække 
- gennem tykt og tyndt, kan man næsten sige. Reno-
vering af den gamle bolig i Istedgade i Holstebro blev 
uforholdsmæssig dyr. Heldigvis blev huset solgt til en 
god pris, og så gik det stærkt med at realisere drøm-
men om at bygge eget hus. Lars har været med hele 
vejen og sagt god for økonomien. Også nogle gange 
når vi selv var i tvivl, om det kunne bære, bemærker 
René. Lars bakkede os op, og så var vi trygge ved at 
fortsætte. 

Drømmehus
René har samlet inspiration til huset gennem de man-
ge år som tømrer på forskellige byggepladser. Nu står 
huset der, og det lever op til de store forventninger, vi 
havde på forhånd, fortæller Helle. Det hele er, som vi 
gerne vil have det, og der er også blevet plads til et lille 
vin-rum. Der fik Lars og René sig i dagens anledning 
også en lille vinsnak.

Populær kundegave
Lars fik også afleveret gaven til kunder, der laver fuld 
boligfinansiering gennem Sparekassen Thy. En flot Alfi 
termokande i kobber. Den faldt i Helle og René’s smag 
og passede godt til køkkenet med de beige skabslåger.

    

    D
et blev en dreng - Tillykke!
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NB! Kort efter disse fotooptagelser, 
blev den lille nybyggerfamilie et 

familiemedlem mere. 
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Vi fordobler  dit bidrag

2016

Thisted: ........1. nov.Thisted: ........2. nov.Hanstholm: ...7. nov.Hurup: ..........8. nov.Aulum: .......... 9. nov

Garantmøder 2016

2016

Husk at reservere den dato, hvor du vil deltage i årets 
garantmøde. Invitation udsendes i efteråret. 

Garantmøderne i efteråret bliver med underhold-
ning af en af vor tids mest populære nordjyder. 

Sangskriver, musiker, sanger, historiefortæller....og 
nu også bogaktuel. Se bagsiden!

Ingen kan være i tvivl om, at Natio-
nalpark Thy er et aktiv for hele Nord-
vestjylland. Nu er der taget initiativ 
til en indsamling til et center, der kan 
fungere som en port til nationalpar-
ken med plads til udstillinger, aktivi-
teter og læring. 

Du kan Swippe dit bidrag til National-
parkcenter Thy. 

Sparekassen Thy støtter projektet med 
500.000 kr. ved, at alle bidrag under 
10.000 kr. fordobles. Læs mere om det 
på:

www.støtnationalparkcenterthy.dk
og 
www.sparthy.dk
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NYT  om vore medarbejdere

Nyansættelser: 

19. okt. 2015 Christian Christensen
Investeringsrådgiver i Thisted
Christian har en mangeårig baggrund 
fra Spar Nord, dels som privatrådgiver, 
pensionsrådgiver og som formueråd-
giver. Christian kommer senest fra et 
job ved Fisher Investments Norden, en 
anden gren af branchen. 
Christian har i sin karriere løbende taget 
uddannelse, og har blandt andet en HD 
i regnskab og økonomistyring. Christian 
er 41 år og bor i Aabybro.

1. nov. 2015 Jette Vad Nielsen
Privatrådgiver i Ulfborg
Jette har tidligere arbejdet som pantefo-
ged ved Ulfborg-Vemb Kommune. Jette 
tog senere finanselevuddannelsen og 
har dels arbejdet som privatrådgiver 
i Jyske Bank i Ulfborg, men også som 
leder af Privatkundeafdelingen.
Jette har diplomuddannelse i inkasso 
og har taget akademiuddannelsen i 
finansiel rådgivning. Jette er 49 år og bor 
i Ulfborg.

1. nov. 2015 Ole Steffensen
Afdelingsdirektør i Ulfborg
Ole er udlært i Jyske Bank, hvor Ole også 
efterfølgende har arbejdet som privat-
rådgiver, leder af privatkundeafdelingen 
og sidst som afdelingsdirektør i Jyske 
Bank i Ulfborg. Ole har ligeledes arbej-
det som ejendomsmægler ved Nybolig.
Ole har akademiuddannelsen i finansiel 
rådgivning og har herudover taget en del 
lederuddannelser. Ole er 36 år og bor i 
Bur.

1. dec. 2015 Marianne Skjødt
Privatrådgiver i Thisted
Marianne tog finanselevuddannelsen i 
HL-Banken, hvorefter Marianne kom til 
Nybolig i Thisted og var der i en årrække. 
De sidste 15 år har Marianne været an-
sat som privatrådgiver i Vestjysk Bank 
i Thisted. Marianne er uddannet ejen-
domsmægler. Marianne er 53 år og bor 
i Thisted.

1. dec. 2015 Mariann Jeppesen
Privatrådgiver i Thisted
Mariann startede sin karriere i Danske 
Bank. Efter 20 års ansættelse i Danske 
Bank, fik Mariann job i Vestjysk Bank, 
hvor Mariann har været ansat dels som 
privatkundechef og siden 2011 også som 
leder af afdelingen i Thisted. 
Mariann er 55 år og bor i Thisted.

1. dec. 2015 Laila Pretzmann Andersen
Produktionsmedarbejder i Thisted
Laila har en baggrund fra HL-Banken, 
og har derudover været privatrådgiver 
i Danske Bank i mange år. Laila kom 
til Vestjysk Bank i 1998 som produkti-
onsmedarbejder indenfor erhverv- og 
privatsegmentet. Laila har indtil nu 
arbejdet i Vestjysk Bank i Thisted. Laila 
er 58 år og bor i Thisted.

1. dec. 2015 Jette Elisabeth Madsen
Produktionsmedarbejder i Thisted
Jette har oprindeligt en baggrund in-
denfor butik. Jette startede sin bankkar-
riere i HL-Banken, hvorefter Jette kom til 
Provinsbanken og efterfølgende Danske 
Bank i Hundborg. Jette har senest arbej-
det i Vestjysk Bank i 15 år. Opgaverne 
har i alle årene primært bestået af pro-
duktionsopgaver og andre forefaldende 
opgaver. Jette er 56 år og bor i Thisted.

1. dec. 2015 Gunhild Bang Bisgaard
Privatrådgiver i Thisted
Gunhild er oprindeligt uddannet som 
advokatsekretær, og derefter sparekas-
seuddannet i Sparekassen Thy. Senere 
uddannet statsaut. ejendomsmægler 
og Valuar i Thy Bolig. Gunhild har ligele-
des været ansat i Fjordbank Mors samt 
Andelskassen. Gunhild kommer senest 
fra et job i Vestjysk Bank. Derudover 
har Gunhild merkonom i regnskab, er-
hvervsrådgiveruddannelsen og Master i 
ledelse. Gunhild er 52 år og bor i Thisted.
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14. dec. 2015 Heidi Hove Svendsen 
Privatrådgiver i Ulfborg
Heidi kommer fra et job som kunderåd-
giver i Arbejdernes Landsbank i Skive. 
Heidi har tidligere arbejdet i Ringkjø-
bing Landbobank som privatrådgiver og 
kundemedarbejder. 
Heidi er uddannet finansøkonom. 
Heidi er 33 år og bor i Holstebro. 

16. jan. 2016 Abilashiny Yogarajah
Studentermedhjælper i
Holstebro
Abilashiny læser til finansbachelor på 
Odense Universitet og har i øvrigt været 
i praktik i Sparekassen Thys Holstebro-
afdeling som en del af uddannelsen.
Abilashiny er 22 år og bor i Odense.

1. feb. 2016 Brian Vassard
Privatrådgiver i Ulfborg
Brian er udlært i Skjern Bank og har 
siden arbejdet dels som landbrugsråd-
giver i Nykredit i Ringkøbing, som privat-
rådgiver i Skjern Egnens Andelskasse 
og rådgiver i Ringkjøbing Landbobank. 
Brian kommer senest fra et job som 
administrativ leder i et lokalt vogn-
mandsfirma i Tarm. Brian er 47 år og bor 
i Skjern.    

1. mar. 2016 Marianne B. Nørmark
Privatrådgiver i Herning
Marianne kommer fra et job som pri-
vatrådgiver i Sparekassen Kronjylland i 
Herning, hvor hun primært har arbejdet 
med privatkunder, private banking samt 
mindre erhvervskunder. Forinden har 
Marianne været ansat som rådgiver i 
SDS/Nordea og i Andelskassen Midt-
Vest. Marianne er 54 år og bor i Snejbjerg.

Anni Rysgaard Olesen, Investe-
ringsafdelingen i Thisted, har den 
1. januar 2016 været ansat i 25 år.
Anni er oprindeligt ansat som elev i 
Jyske Bank i Thisted. Efter endt elevtid 
fik Anni arbejde i Jyske Banks afdeling 
i Valby indtil hun sagde sit job op i 1988 
for at realisere en gammel drøm om at 
komme på guideskole og drage ud i den 
store verden.
I 1989 bosatte Anni sig igen i Thisted og 
fik job i Sparekassen Thy.
Her har Anni været beskæftiget i forskel-
lige interne funktioner inden hun i 1998 
kom til Investeringsafdelingen i Thisted, 
hvor hun har været beskæftiget lige 
siden. Anni varetager med stor kvalitet 
kundernes gruppelivsprodukter, daglig 
likviditet og fondshandler.

Den kompetente rådgiver:

Erling Dyrmose
Privatrådgiver Holstebro

Lisa Gade
Privatrådgiver Danmark

E-MBA in commercial banking:
Nikolai Krogh-Hansen
Erhvervskundechef Thisted

Masterclass Psykologi:
Hanne Bro Odde 
HR-chef Thisted

25 års jubilæum:

Eksaminer: 
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Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted 

SJournalen i tal
Oplag: 10.500 stk.
Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand)
Marts-udgave: Omdelt fra 2. marts 2016
Ekstra: Hustandsomdelt i postområde 6980, 6990 og 7570 
Tekst: Sparekassen Thy
Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

Allan Olsen
Tilfældigt strejfet

En halsbrækkende rejse gennem 
småkår blandt husmænd, hovmod 
blandt vovehalse, slagsmål, tøse-
jagt, søfolk og skidtsparkere.

VIND ”TILFÆLDIGT STREJFET”
Vi trækker lod om tre eksemplarer. Gå ind på www.sparthy.dk og tilmeld dig. 
Så er du med i lodtrækningen. Vinderne får direkte besked.


