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Halvårsregnskab 2016
Stigende udlån og forretningsomfang

- kunder fra hele Europa
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En sport, der trækker

Der er en klar forventning om, at man som moderne 

virksomhed i den finansielle sektor kan spænde 

bredt og dække mange behov. Det gør vi, og det 

skal vi fortsat gøre.

Jakob Madsen, Marketingchef

Sparekassen Thy
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”
Sparekassen Thys løsninger:

• www.sparthy.dk

• NetBank

• MobilBank

• TabletBank

• Sparekassen Thy app

• Swipp

• eBoks

• Webmøder

• Digital underskrift af dokumenter

• Saldo SMS

• Afstemning og tilmelding til garantmøder

• Kundeanalyser
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gør hverdagen nemmere for både 
rådgivere og kunder

Digitalisering med mening



Vækst på flere områder
Nettorenteindtægter fra ind-  og 
udlån er steget pænt,  og den helt 
store forklaring skal findes i øget 
kundeaktivitet. 
Især investeringsområdet har haft 
en god udvikling. Nettorente- og 
gebyrindtægterne stiger fra 160 
mio. kr. i 2015 til 171 mio. kr. i 2016, 
svarende til 6,9%. 

At vi kan præsentere en fremgang 
på dette område, er vi særdeles til-
fredse med, når vi samtidig må kon-
statere, at nettorenteindtægterne 
er negativt påvirket af det faldende 
renteniveau, udtaler direktør Ole 
Beith.

Vi har faktisk så meget gang i butik-
ken, at vi igen i år kan notere en ud-
lånsvækst på 125 mio. kr. svarende 
til 3,6%, mens indlån er steget med 
438 mio. kr., eller 8,5% her i første 
halvår.  

Det er jo glædeligt, at specielt 
udlånet fortsætter med at stige, 
hvilket skyldes, at der er mere gang 
i investeringslysten. Det kan også 
mærkes i vores leasingselskab. 
Hertil kommer, at vi fortsat får rigtig 
mange nye kunder. Alt i alt en god 
udvikling, siger direktør Ole Beith.

Kursreguleringer uændret
Sparekassens store fondsbe-
holdning på ca. 1,8 mia. kr. har i 
1. halvår ikke givet anledning til 
de store udsving. Obligationerne 
bidrager  positivt med 4,7 mio. kr. 
mens aktier m.v. trækker ned med 
ca. 2,8 mio. kr. De samlede kursre-
guleringer lander på 1,9 mio. kr.

Omkostninger og nedskrivnin-
ger stiger
Det fremgår tillige af halvårsrappor-
ten fra Sparekassen Thy, at udgifter 
til personale og administration er 
steget fra 96,4 mio. kr. i 2015 til 
104,6 mio. kr. i 2016. Stigningen 
skyldes bl.a. tilgang af nye medar-
bejdere til den nyåbnede afdeling 
i Ulfborg samt nye medarbejdere 
i forbindelse med overtagelsen af 
Vestjysk Banks afdeling i Thisted. 
Stigningen er således helt, som for-
ventet, og er en investering i frem-
tidig udvikling af vores forretning, 
udtaler direktør Ole Beith.

Omkostninger til den løbende ud-
vikling af nye it-løsninger til f.eks. 
SWIPP og andre mobile løsninger, 
samt egne rådgivningssystemer har 
også været stigende.

Nedskrivningerne stiger fra 3,6 mio. 
kr. i 2015 til 19,8 mio. kr. i 2016, hvor 
langt hovedparten af stigningen kan 
henføres til de fortsatte og stigende 
udfordringer i landbruget. Generelt 
må vi sige, at vores kunder har det 
rigtig godt økonomisk, men de mas-
sive udfordringer i landbruget kan 
vi naturligvis mærke i Sparekassen 
Thy, siger direktør Ole Beith.

Fortsat fokus på udvikling
Da vi i sparekassen hele tiden 
arbejder for at skabe vækst i for-
retningen, må vi med de aktuelle 
samfundsøkonomiske udsigter, - 
der nærmest peger lige ud - arbejde 
ud fra devisen om, at udvikling skal 
ske via tilgang af nye kunder.

Vi har de senere år intensiveret 
markedsføringen, samt andre kun-

Investeringslyst og nye kunder  giver lokal vækst

Bestyrelsen i Sparekassen Thy har netop godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 50,6 mio. 
kr. før skat. Der er tale om et halvårsregnskab med fortsat stigende udlån og forretningsomfang. Hertil 
kommer en god tilgang af nye kunder.
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Udlån er steget
 med 125 mio. kr.

Indlån er steget
 med 438 mio. kr.

2.300 nye kunder
i første halvår 2016

Egenkapital steget 
med 34 mio. kr.



8,8% i 2016, og dermed kan den sol-
vensmæssige overdækning beregnes 
til 8,8%, svarende til 508 mio. kr.

Tak for tilliden!

Ole Beith 
Direktør 

Investeringslyst og nye kunder  giver lokal vækst
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Halvårsresultat

Koncerntal 2016
mio. kr.

2015
mio. kr.

Ændring
mio. kr.

Nettorenter 99,6 101,5 - 1,9
Gebyr og provision 68,1 59.0 9,1
Udgifter personale og adm. 104,6 96,4 8,2
Kursreguleringer 1,9 o,8 1,1
Nedskrivning på udlån 19,8 3,6 16,2
Halvårsresultat før skat 50,6 60,4 - 9,8
Halvårsresultat efter skat 37,7 49,3 - 11,6

Balance 30/6-2016 31/12-2015

Udlån 3.624 3.499 125
Indlån 5.552 5.114 438
Balance 7.131 6.540 591
Garantkapital 321 315 6
Egenkapital 1.208 1.174 34
Solvensprocent 17,6% 18,6% -1,0

detiltrækningskoncepter, og med 
en stor indsats fra medarbejderne 
har vi igen i 2016 haft en god kun-
detilgang. Det er samtidig glæde-
ligt, at kundetilgangen sker i alle 
vores afdelinger, udtaler direktør 
Ole Beith.

Sparekassen Thy ser positivt 
på fremtiden
Vi har således al mulig grund til at 
se positivt på fremtiden, forretnin-
gen er fortsat i positiv udvikling, og 

vi har det økonomiske grundlag for 
at investere i nye aktiviteter og for-
retningsområder, siger  Ole Beith. 

Sparekassens koncern solvens-
procent er pr. 30. juni 2016 opgjort 
til 17,6 %. Periodens overskud er 
ikke medregnet ved opgørelsen af 
solvensen. Ved indregning af perio-
dens resultat kan solvensprocenten 
opgøres til 18,3 %.
Det individuelle solvensbehov er 
samtidig faldet fra 10% i 2015 til 



Vi arbejder målrettet på at indføre gode digitale 
kommunikationsløsninger. F.eks. webmøder over 
computeren. Det er næsten som at sidde ansigt til 
ansigt, uanset hvor man er. Både kunder og rådgi-
vere har gode oplevelser med det.

Ole Beith, Direktør
Sparekassen Thy
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Digitalisering   med mening

Internettet og efterfølgende 
World Wide Web-softwaren 
(www) har en lang historie. 
Men siden internettet blev 
mangfoldiggjort i løbet af 
90’erne, har vi også i Spare-
kassen Thy skrevet vores egen 
historie. Nemlig historien om 
en sparekasse, der hænger på 
digitaliseringsrejsen, når det 
giver mening.

I dag er begreber som hjemmeside, 
netbank, mobilbank og app’s ret 
gængse begreber i det danske 
sprog. I Sparekassen Thy bruger vi 
dem også. Men, det stopper ikke 
der. Paletten af højteknologiske 
løsninger er stor, og den vokser år 
for år.

Kunderne har forskellige 
ønsker
I Sparekassen Thy har vi 47.000 
kunder.  Og det er helt naturligt, 
at der i et vist omfang er forskel-
lige præferencer for brugen af de 
teknologiske løsninger, som vi 

Ny smartphone app

Med den nye Sparekassen Thy App 
til smartphones har du den direkte 
opdaterede linie til sparekassen og 
en mængde praktisk information og 
nyheder.
Find app’en til iOS og Android (ver. 
4.4+) ved at søge ”Sparekassen Thy”.

”

tilbyder.  Overordnet set er der dog 
et behov for, at flest mulige benytter 
løsningerne. 

Det gør det muligt for os fortsat at 
være konkurrencedygtige som pen-
geinstitut. Lidt sat på spidsen kan 
man sige, at jo flere af de ”nemme” 
transaktioner, du selv foretager 
eks. via NetBanken, jo mere tid kan 
vi bruge sammen med dig.  

- Eksempelvis til bolig-, pensions- 
og investeringsrådgivning .

Målet er selvfølglig også at gøre 
hverdagen nemmere for både kun-
der og rådgivere.

Det er det, vi kalder ”Digitalisering 
med mening”.



Der er en klar forventning om, at man som moderne 
virksomhed i den finansielle sektor kan spænde 
bredt og dække mange behov. Det gør vi, og det 
skal vi fortsat gøre.

Jakob Madsen, Marketingchef
Sparekassen Thy
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”
Sparekassen Thys digitale løsninger:

• www.sparthy.dk
• NetBank
• MobilBank
• TabletBank
• Sparekassen Thy App
• Swipp
• eBoks
• Webmøder
• Digital underskrift af dokumenter
• Saldo SMS
• Afstemning og tilmelding til garantmøder
• Kundeanalyser
     med flere
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Vi køber  større biler 
Vi glæder os over, at udlånet 
fortsat stiger. Det tyder på, at 
der igen er gang i økonomien, 
og vores kunder har større lyst  
til at låne penge. Det er godt 
for samfundet og for os. Men 
hvad bruger vi pengene til?

Som de fleste nok har bemærket, 
har vi i år fokuseret meget på bil- og 
boliglån i Sparekassen Thy’s kam-
pagner. Det er ikke tilfældigt, for det 
er netop de to områder, hvor der er 
en god aktivitet i udlånet. 

Ny bolig og større bil
Boligen er en af de vigtigste fakto-
rer i privatøkonomien, så det er en 
god indikator for, om der er vækst i 
forbruget. De lave renter og en god 
optimisme giver blod på tanden, 
og kundernes investeringslyst er 
steget. Det mærker rådgiverne, der 
hver dag udregner tilbud til både 
nye og eksisterende  kunder.

Det gennemsnitlige billån, målt i 
kroner, er steget. Det vil sige, at 
vi generelt køber større biler. Det 
bekræftes af bilimportørerne, der 
desuden på landsplan har solgt 
11,5% flere biler i årets første fem 
måneder. 

Reallønnen stiger fortsat
Reallønnen steg i 2015 og vismæn-
dende forventer en endnu større 
stigning i 2016. Renteniveauet er 

Annonceeksempel 
fra foråret

fortsat meget lavt, så mulighederne 
for at realisere sine drømme, hvad 
enten det er en stor bil, ny bolig el-
ler drømmerejsen, er måske større 
end nogensinde før. 

Mange drømme starter med en 
snak med sin økonomiske rådgiver, 
så det vil vi gerne opfordre til, siger 
områdedirektør Per Knudsen.

Bliv kunde hos os!

”Mere end 3.000 nye kunder valgte os i 2015.

Grunden til skiftet er mange. Vi har spurgt nogle af 

vores nye kunder om, hvad der fik dem til at vælge os 

og oplevelsen af Sparekassen Thy. Og tendensen er ret 

tydelig:

• Venner anbefalede Sparekassen Thy

• Vi får hurtige svar

• Det er nemt at få fat i min rådgiver

Vi har fået al den hjælp til vores 

køb af hus, som vi kunne ønske os.

Det har været positivt at skifte bank. Jeg føler, 

jeg har fået en rådgiver, der tænker på os som 

mennesker og ikke bare som en indtægtskilde.

Ny kunde i 2015

  Skarpe priser på populære produkter

 Alle lån kræver helkundeforhold og gives efter almindelig kreditvurdering. Alle rentesatser er variable.

Energilån

3,75%
Billån*

3,0%
Boliglån

2,3%Rente
3,75%

Debitorrente
3,8%

ÅOP
4,32%

Kreditbeløb 400.000 kr.

Løbetid
10 år

Omk.
9.500 kr.

Offentlige omk. 0 kr.

Rente
3,0%

Debitorrente
3,0%

ÅOP
4,59%

Kreditbeløb 200.000 kr.

Løbetid
7 år

Omk.
9.500 kr.

Offentlige omk. 950 kr.

Rente
2,3%

Debitorrente
2,3%

ÅOP
2,6%

Kreditbeløb 250.000 kr.

Løbetid
20 år

Omk.
4.000 kr.

Offentlige omk. 5.460 kr.

Fra

Fra

NY BIL? 

3%
 

F r a 
kun

*

Jette N. M. Pedersen

Tlf.: 9618 5694 • jep@sparthy.dk

Søndergade 14 • Frøstrup

Tlf.: 9799 1622 • www.sparthy.dk

Som en lille tak for din tid, så giver vi en Ve-

sterhavs Rock billet til alle, der mødes med 

os og efterfølgende får et bliv-kunde-tilbud. 

Tidsbegrænset periode.

 EKSTRA LIGE NU!

 **

 EKSTRA LIGE NU!

 **
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Per Knudsen
Områdedirektør
Sparekassen Thy
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Et døgns kørsel i lastbilen med anhænger 
til Ungarn, så er teamet klar til det sidste af 
fire stævner i Euro Cup. Der er heldigvis god 
plads i det hyggelige mandskabsrum bag 
førerhuset. 

Traktortrækkere fra hele Europa kommer for 
at få målt hestekræfterne på Rasmus og Mi-
chaels unikke rullefelt. De elektromagnetiske 
bremsere kan måle helt op til 10.000 hk.

Blod, sved og  hestekræfterVi køber  større biler 

Kraftmålerne spændes på bagakslen i 
begge sider. Traktoren, og aftræk til udstød-
ningen, spændes fast i gulvet, og så er alt 
klar til den 4 - 6 sekunders test, der afslører 
traktorens nøjagtige styrke.

Det er 18 år siden, at Rasmus vandt Viborg Landboungdoms amts-
mesterskab med en Leyland 2700 traktor. Michael præsenterer her 
den foreløbelig vigtigste pokal, nemlig 1. pladsen i Euro Cup 2015. De 
har en spinkel føring inden sidste afdeling i Ungarn. Tjek, hvordan 
det gik på facebook.com/JohnDeerePullingTeam.

Rasmus Højen og Michael 
Galsgaard startede John Deere 
Pullingteam i 1999. Stort set al 
fritid og alle penge blev inve-
steret i traktortræk, og i dag er 
passionen også deres levevej. 

Selvom de er suveræne Danmarks-
mestre og ligger helt i toppen i Euro-
pa, så er det stadig en dyr hobby. 
Brødet tjenes ved at sælge reserve-
dele og servicere traktortrækkere på 
landejendommen på Oddesundvej 
nær Ydby i Sydthy. Topplaceringerne 
i diverse stævner giver ikke rigdom, 
men til gengæld opmærksomhed 
og kunder i butikken.

Kunder fra hele Europa
Traktortræk handler især om at 
presse flest mulige hestekræfter ud 
af traktoren, og på værkstedet har 
de alt, hvad der skal til i maskiner, 
værktøj, reservedele og udstyr til 
formålet. 
Maskinparken er for nylig suppleret 
med en helt unik maskine til må-
ling af hestekræfter. Det er nyttig 
viden, når der skal fintunes, og der 

kommer kunder fra hele Europa 
for at få målt deres traktorer hos 
Rasmus og Michael. Maskinen er 
nemlig indtil videre den eneste af 
sin art i verden. Udviklet med jysk 
passion og stædighed i samar-
bejde med den Amerikanske rul-
lefeltproducent DYNOmite Land & 
Sea. 
De var ikke varme på ideen, men 
med overtalelse og forudbetaling, 
så lykkedes det at nå i mål, fortæl-
ler Michael. 

Der er skarp konkurrence mellem 
traktortrækkere, så det er også 
hemmeligt, hvad pullingteamets 
grønne John Deere traktor kan 
yde. Michael oplyser dog, at det er 
et sted mellem 2.500 og 3.000 hk.
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Erhvervsafdelingen på SWIPP-tur rundt med is til byens handlende. En Swipp-krone pr. is.

Glimt  fra vores område

Sparekassen Thy sponsorerer Mors Thy Familielandbrugs 
Initiativpris. Den gik til Karsten Klitø

Muhny var til karneval i Ulfborg

Lykkehjulet snurrede også til 

”Danmark Dejligst” - koncert i Hvidbjerg 

Billige boliglån. Det var temaet, da TV MidtVest sendte optagelser fra Hurup afdelingen

Så blev Ulfborg afdelingen officielt indviet

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fond uddelte 
595.000 kroner

En af årets tre heldige konfirmandvindere. 
Sebastian i Herning valgte et GoPro kamera
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Thisted: ........1. nov.Thisted: ........2. nov.Hanstholm: ...7. nov.Hurup: ..........8. nov.Aulum: .......... 9. nov

Garantmøder 2016

2016

Der var stor begejstring for Poul Krebs´ optræden ved 
garantmøderne i 2014. Denne gang er det en anden af 
de store troubadurer, der vil fornøje publikum med gode 
sange og historier. Vi er glade for at kunne præsentere 
Allan Olsen til alle 5 garantmøder.
Indbydelser med tilmeldingsoplysninger udsendes i 
løbet af oktober.

Valg til repræsentantskabet
Efteråret byder også på valg af nye repræsentantskabs-
medlemmer. Alle myndige garanter pr. 31. august 2016 
kan opstille.  Du skal blot udfylde og aflevere en opstil-
lingsblanket, som du rekvirerer i en af vores afdelinger.
Der udsendes valginformation til alle garanter.

I år kommer  Allan Olsen

Side
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NYT  om vore medarbejdere

Nyansættelser: 

1. maj 2016 Grethe Johannesen, eks-
peditionsmedarbejder i Ulfborg.
Grethe er udlært i den daværende spa-
rekasse, SDS i Vinderup og Holstebro. 
Her skiftede hun i 1996 til Nybolig, hvor 
hun har været ansat indtil nu. Grethe, 
der er 55 år, bor i Ulfborg.

1. maj 2016 Mette Thordal-Christen-
sen, vikar i Intern support i Thisted.
Mette er udlært i Skive Sparekasse, hvor 
hun har været ansat i forskellige funk-
tioner indtil 2012, hvor Sparbank fusio-
nerede med SparNord. Mette har siden 
haft et par vikariater i pengeinstitutter. 
Mette er 55 år og bor i Roslev.

1. maj 2016 Per Hovmark, erhvervs-
rådgiver i Thisted/Nykøbing.
Per er vendt ”hjem” til Sparekassen Thy, 
idet han er uddannet hos os og efterføl-
gende var privatrådgiver i 6 år. I 1995 
kom han til Nykredit, hvor han var ansat 
i forskellige funktioner, de sidste mange 
år som erhvervsrådgiver. Per har i pe-
rioden hos Nykredit læst til ejendoms-
mægler. Per var omkring Sparekassen 
Vendsyssel som erhvervskundechef, in-
den han vendte tilbage til Sparekassen 
Thy. Per er 49 år og bor i Thisted.

1. august 2016 Tina Korsholm, pri-
vatrådgiver i Holstebro.
Tina har en lang fortid som sælger hos 
Actona Company i Tvis, inden hun i 2008 
startede med at læse til finansøkonom. 
Efter bestået eksamen blev hun ansat i 
Nordea som builder - en funktion hun 
har haft indtil skiftet til os. Tina er 41 år 
og bor i Holstebro.

1. august 2016 Randi Bang Kær, 
servicemedarbejder i Thisted.
Randi er uddannet bager hos Hvidbjergs 
bageri. En uddannelse hun har brugt 
i flere ansættelser såvel indenlands 
som udenlands. Efter nogle år som 
landmand har hun i de senere år været 
køkkenassistent flere steder - nu også i 
Sparekassen Thy. Randi er 50 år og bor i 
Snedsted.

1. september 2016 Tinne Sloth Chri-
stoffersen, elev i Hanstholm.
Tinne er sygeplejerske og er p.t. ansat i 
akutmodtagelsen på Sygehus Thy-Mors. 
Tinne er 27 år og bor i Thisted.

1. september 2016 Tobias Emil Møl-
ler, elev i Thisted Rød.
Tobias blev HHX-student i 2015. Han har 
efterfølgende været ansat hos Post Dan-
mark. Tobias er 20 år og bor i Thisted.

1. september 2016 Frederik Overga-
ard, finanstrainee i Holstebro.
Frederik har læst HA almen Erhvervs-
økonomi efter han fik sin HHX i 2012. 
Frederik er 24 år og bor i Videbæk.

Eva Dahl Møller, Thisted Blå havde 
den 1. juli 2016 været ansat i 25 år.
Eva blev ansat som elev i Sparekassen 
Thy i 1991. Hun startede i ekspeditionen 
på hovedkontoret i Thisted. 
Efter elevtiden var Eva beskæftiget som 
privatrådgiver, indtil hun i 2010 havde 
en afstikker som intern producent. Efter 
et halvt år i produktionen kom hun til-
bage til ekspeditionen, hvor hun idag er 
tilknyttet privatkundeafdelingen.

25 års jubilæum:

Årets elever/finanstrainee
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Erhverv er faldet godt til  i de nye lokaler

Det summer af liv i Jernbanegade 19, hvor Thisted erhverv flyttede 
ind midt i juni.

Nu er vi samlet, og det giver god 
synergi. Vi er faldet godt til, og kun-
derne er glade for at besøge os i 
den nye afdeling, som også byder 
på  kundeparkering lige ved døren, 
fortæller erhvervskundechef Nikolai 
Krogh-Hansen. 
Flytningen af erhvervsafdelingens 

14 medarbejdere fra Store Torv har 
givet mere albuerum i privatkundeaf-
delingen til glæde for både kunder og 
medarbejdere. Ikke mindst set i lyset 
af den store kundetilgang, vi oplever 
lige nu både i privat og erhverv, slut-
ter Nikolai.

Vi har fået mere plads og kundeparkering 

lige ved døren. 

Nikolai Krogh-Hansen, Erhvervskundechef”

Side
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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)
August-udgave: Omdelt fra 26. august 2016
Tekst: Sparekassen Thy
Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

Lokalt samarbejde 
  - der smager godt!

I løbet af et kalenderår har 
vi mange aktiviteter i form af 
messer, receptioner og spe-
cielle anledninger, hvor vi bruger 
reklamegaver. 

Vi har derfor indgået et samar-
bejde med Thisted Bryghus, hvor 
vi forener vores styrker.

Vi har stor berøring med kunder 
og kundeemner i hele Danmark; 
det giver Thisted Bryghus en god 
eksponering.
 
Thisted Bryghus er anerkendte 
for deres specialøl, produkt-
udvikling og samtidig hjælper 
de os med logistikken omkring 
ølæskerne. 

Vi glæder os til et endnu stærkere 
lokalt samarbejde med bryghu-
set, udtaler Jakob Madsen.

Aage Svenningsen
Adm. direktør 
Thisted Bryghus

Jakob Madsen
Marketingchef
Sparekassen Thy


