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Overskud på 26 mio. kr.
i Dronninglund Sparekasse
Resultatet er bedre end forventet!
Overskuddet før skat for 2017 blev på
godt 26 mio. kr. mod et overskud på
23,1 mio. kr. i 2016, og det betegner vi
som meget tilfredsstillende.

Det er også nødvendigt, for kapitalkravene til pengeinstitutterne er
allerede skærpet, og kravene til kapitalmæssig polstring vil stige kraftigt i de kommende år. De såkaldte NEP-krav og nye nedskrivningsregler samt nye regler om kapitalbuffere betyder, at pengeinstitutterne i
fremtiden skal være meget bedre polstrede end tidligere.

Bag resultatet gemmer sig den udvikling, som er kendetegnende i alle pengeinstitutter, nemlig at toplinjen i form
af rente- og gebyrindtægter er under
pres. Dette skyldes primært en faldende rentemarginal samt et stagnerende
udlån. Endvidere er forrentningen af
vores overskudslikviditet nul, og renten af indestående i Nationalbanken er negativ.

Tro på fremtiden
Vi glæder os over, at vi allerede nu lever op til det NEP-krav, som er
meldt ud for 2019, og vi lever faktisk allerede nu næsten op til det
krav på 19,4%, som er gældende for os fra 2023, når reglerne er fuldt
indfaset. Det giver os tro på fremtiden.

Der er hård konkurrence om de gode kunder, og samtidig er lånelysten hos vores kunder fortsat beskeden.
Derfor er det positivt, at vi har formået at reducere vores renteudgifter i forhold til 2016, og samtidig har vi tjent mere på gebyrsiden, da
der har været god aktivitet med låneomlægninger og investeringer.
På omkostningssiden har vi formået at reducere omkostningerne
med knap kr. 2 mio., og samtidig har vi været begunstiget af positiv
kursregulering på vores beholdning af værdipapirer på kr. 2,7 mio.

Vi har altid opfyldt alle krav til Finanstilsynets Tilsynsdiamant, og på
alle 5 målepunkter ligger vi langt fra Finanstilsynets kritiske grænser.
Mange nye garanter
I 2017 har sparekassen fået 1072 nye kunder og 270 nye garanter.
Især antallet af nye garanter glæder os. Sparekassen har imødekommet alle ønsker om udbetaling af garantbeviser og vi har hvert år udbetalt gode renter til vores garanter. Derfor får vi også fortsat mange
nye garanter.
Vi er en solid sparekasse, der har tilpasset os verden omkring os. Vi er
godt rustet til at hjælpe vores kunder med deres økonomiske behov,
ligesom vi er klar til at byde nye kunder velkommen til en sparekasse,
hvor fleksibilitet, korte beslutningsveje og nærhed er nøgleord, foruden selvfølgelig prisen, som er vigtig for alle.

Nedskrivningerne er også på vej i den rigtige retning. De er faldet fra
26,5 mio. kr. i 2016 til 20,5 mio. kr. i 2017. Vi mærker en klar forbedring af økonomien hos de fleste af vores kunder, og vi forventer i 2018
at kunne reducere nedskrivningerne yderligere.
Solid overdækning
Solvensprocenten er 19,3 %. Solvensbehovsprocenten er på 11,7 %.
Der er således en overdækning på 7,6 %-point, hvilket er et udtryk
for, at sparekassen er solid.

Med venlig hilsen

Villy Sørensen

Sparekassedirektør

Få forårsrengjort dit
Totalkredit lån
Hvornår har du sidst fået gennemgået dit Totalkreditlån med din rådgiver?
Foruden den meget lave rente, er der kommet endnu flere muligheder for at skræddersy
dit Totalkreditlån til din økonomi og dine ønsker.
Tiden er derfor kommet til ”at få forårsrengjort dit Totalkreditlån”. Vi vil ganske
enkelt sikre os, at du har det helt rigtige lån i din bolig.
Book et møde med din rådgiver eller kontakt os på mail@dronspar.dk eller 98 84 17 22,
så kontakter vi dig. Du finder kontaktoplysninger på www.dronspar.dk/afdelinger
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Invitation til garantfest

for garanter med NemKonto hos os eller min. kr. 10.000 i garantbeviser
Vi vil således gerne invitere ovenstående garanter til fest

Kom og oplev Tørfisk

Fredag den 13. april fra kl. 18.00-24.00
i Dronninglund Idrætshal, Rørholtvej 18, Dronninglund.
Ved tilmelding til festen opkræves et depositum på kr. 100 pr. billet.
Beløbet tilbagebetales ved ankomst til festen. Såfremt du bliver forhindret i at komme, tilbagebetales beløbet ved aflevering af billetten i
Sparekassen – senest den 12. april kl. 16.00. Depositummet skal ses
som en foranstaltning for at sikre, at der ikke bliver udleveret billetter,
som ikke bliver brugt.
Billetterne udleveres efter først-til-mølle-princippet (begrænset antal). Skynd dig at hente din billet – der bliver rift om dem. Billetter
kan afhentes i alle sparekassens afdelinger. Brug kuponen nederst på
siden.
Vi glæder os til at se dig, og husk at du stadig kan komme med til fest,
hvis du opgraderer dit kundeforhold, så du opfylder kriterierne.
Med venlig hilsen
Dronninglund Sparekasse

Villy Sørensen
Sparekassedirektør

Program for den 13. april 2018
Kl. 18.00 Velkomst og velkomstsang
Kl. 18.05 Formandens beretning og direktørens aflæggelse
af årsrapporten for 2017
Kl. 18.40 Forret serveres ved bordene
Kl. 19.00 Buffét - dessert og kaffe
Kl. 20.45 Underholdning af Tørfisk
Kl. 21.25 Signe and the Signs spiller op til dans
Kl. 22.00 Pølsevognen åbner (for egen regning)
Kl. 24.00 Godnat

Højer Yde Skaksen
Bestyrelsesformand

Tilmelding til garantfest 2018
Kriterier for at deltage:

Husk at du stadig kan
komme med til fest,
hvis du opgraderer dit
kundeforhold, så du
opfylder kriterierne.

Garanter skal være myndige
Garanter med NemKonto i sparekassen ELLER min. kr. 10.000 i garantbeviser

Garant:

CPR-nr.

Garant:

CPR-nr.

Område – sæt kryds:

Dronninglund, Aså, Flauenskjold, Agersted

Råhvide borde

Hjallerup, Aalborg, Vodskov, Brønderslev

Rosa borde

Sæby, Voerså, Frederikshavn, Læsø

Grønne borde
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Personalenyt
UDNÆVNELSER

JUBILÆER

NYANSÆTTELSER

Michael Koch Kristensen,
Brønderslev afdeling,
udnævnt til fuldmægtig.

Peter Lund Nielsen,
afdelingsdirektør
i Dronninglund,
kan den 1. marts
fejre 25 års jubilæum
i Sparekassen.

Stefan C. Olesen,
Dronninglund
Hovedafdeling,
udnævnt til fuldmægtig.

Jesper Nielsen,
kreditchef,
kan den 1. august
fejre 25 års jubilæum
i Sparekassen.

Malene Hansen,
kontorassistent,
ansat i Hjallerup
afdeling.

Invitation til reception
I anledning af afdelingsdirektør Peter Lund Nielsens 50 års
fødselsdag OG 25 års jubilæum i Sparekassen vil det glæde os
at se kunder, forretningsforbindelser og venner af huset til en
uformel reception

Fredag den 2. marts fra kl. 13.00 - 16.00
Det foregår i mødesalen på 1. sal i Dronninglund Sparekasse
Slotsgade 42 · 9330 Dronninglund

50
års

25
års

Endnu en god grund til at tale
pension med Sparekassen
Der er med regeringens skatteudspil kommet et nyt fradrag på
pensionsindbetalinger på op til kr. 70.000.
Sammen med de ændringer til aldersopsparingen, som blev
gennemført her fra 1. januar 2018 som led i pensionsreformens første del, er
det nu blevet endnu mere fordelagtigt for alle kunder at spare op til pension.
Samlet set kan der nu drøftes følgende muligheder med sparekassens pensionsansvarlige:
•
•
•
•
•

Nyt skattemæssigt fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede ordninger
Ændret grundlag for beskæftigelsesfradrag
Målretning af indbetalinger til aldersopsparing
Forlængelse af udbetalingsperioden for ratepension med 5 år
Seneste udbetaling på aldersopsparing (og kapitalpension)
forlænges med 5 år

Gunner L. Mikkelsen, pensionsansvarlig
Tlf. 96 47 17 29 · glm@dronspar.dk

