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Målet er at gøre en forskel

Stadil Sparekasse er en af landets mindste sparekasser, og mens andre
pengeinstitutter af den størrelse er gået konkurs eller blevet opkøbt, holder
Stadil Sparekasse stand. Direktør Janus Vestergaard er dog bekymret for,
om omkostningerne til rapportering til myndighederne bliver for store
AF JULIE SØLTOFT JEPPESEN / FOTO: MARTIN DAM KRISTENSEN

Derude, hvor det siges, at kragerne vender, ligger Stadil Sparekasse. Der er store
vidder at brede sig på, Vesterhavet er en
cykeltur derfra, og man behøver hverken låse hoved- eller bildør efter sig,
når man går. Der kommer ikke nogen.
Kun dem, man kender, for i Stadil kender alle hinanden præcis som i Bulderby
og andre romanflækker.
Stadil Sparekasse har eksisteret siden
1870 og blev stiftet af de lokale i sognet
som en ren indskydersparekasse uden
garanter, og den fungerer stadig sådan
den dag i dag. De er nu tre ansatte inklusive direktøren, Janus Vestergaard, selv.
Der er en snert at selvtillid at spore
i direktørens svar på spørgsmålet om,
hvorfor kunderne netop har valgt Stadil Sparekasse som deres foretrukne
sted at låne til bil og bolig.
”Hvorfor skulle de ikke vælge os? Der
er ikke nogen årsag til ikke at vælge os.
Tværtimod. Hvis vi leverer den samme
ydelse, måske endda til en bedre pris,
så vil man selvfølgelig vælge os. Det er
jeg sikker på”, siger Janus Vestergaard,
der selv er lidt et særsyn i Stadil by lidt
nord for Ringkøbing.
Han er selv for seks år siden flyttet med
sin kone og fire børn til Stadil fra Vanløse uden for København. Der kendte
de knap nok genboen, i Stadil kender

de næsten hele byen. Sparekassen skal
ikke levere et stort afkast til aktionærer, hvilket betyder, at omkostningsniveauet ikke er særlig stort. Direktøren
er sikker på, at den omkostningsfrie tilgang til bankforretning tiltaler mange.
”Jeg tror godt, at folk kan lide gennemskueligheden. Og gennemsigtigheden. At der ikke er 50 siders prisbog
med gebyrer, man skal læse igennem.
Vi er til at få fat i med det samme, hvis

”Hvis udviklingen virkelig
går i den retning, at der
bliver færre og færre pengeinstitutter, og der bliver
stillet flere og flere krav fra
myndighedernes side, kan
det da godt være, at vi er
nødt til at se i øjnene, at vi
ikke kan honorere kravene.
For eksempel kan omkostningerne til rapportering
blive for store”
Janus Vestergaard,
direktør i Stadil Sparekasse

de ringer herned. Vi er tilgængelige. Jeg
tror, at hvis man kender folk, har man
også bedre mulighed for at sætte sig ind
i deres situation”, siger han.

Skal finde sin plads i fremtiden
Sparekassen har en begrænsning i tilbudte produkter og tilbyder for eksempel ikke aktiehandel. Det er derfor en
standardind- og udlånssparekasse, selvfølgelig med fokus på lokalområdet ud
fra kirketårnsprincippet. Det hænder
dog, at de får henvendelser fra andre
steder i landet. I marts ekspederede sparekassen et andelsboliglån i København
og blev også for nylig kontaktet af et par,
som ville købe hus i Viborg.
På trods af at Janus Vestergaard er selvsikker på sparekassens vegne og ser positivt
på dens muligheder for at overleve i fremtiden, er der stadig flere udfordringer, der
kan true sparekassen på dens eksistens.
”Hvis udviklingen virkelig går i den
retning, at der bliver færre og færre pengeinstitutter, og der bliver stillet flere og
flere krav fra myndighedernes side, kan
det da godt være, at vi er nødt til at se i
øjnene, at vi ikke kan honorere kravene.
For eksempel kan omkostningerne til
rapportering blive for store”, siger han.
Desuden kan det i fremtiden blive en
reel udfordring at skaffe medlemmer
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til sparekassens bestyrelse, da Finanstilsynet stiller krav til bestyrelsesmedlemmer om en vis erfaring med og viden om at drive finansiel virksomhed.
”Hvis ikke vi kan sammensætte en bestyrelse ud fra de krav, der bliver stillet
til bestyrelsesmedlemmer, kan det godt
blive svært at løfte den del af driften af
sparekassen. Så kan man jo overveje at
annoncere efter professionelle bestyrelsesmedlemmer, og det bliver måske
nødvendigt på et tidspunkt”, siger han.
Samtidig er han også klar over, at helt
nye og fremmede spillere kan komme
til at påvirke sektoren.
”Jeg tror heller ikke, man skal være

blind for, at om fem til ti år er det noget helt andet, der gør sig gældende. Vi
ser det allerede nu med nye fintech-løsninger og Apple og Google, der bevæger sig ind på det finansielle marked”.
Men selvom det ifølge Janus Vestergaard er sparekassens største udfordring at
blive ved med at finde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, har også den store
udvikling i sektoren en betydning for et
lille pengeinstitut som Stadil Sparekasse.
Et godt 2015 betyder, at der er blevet
råd til at investere i ny it, blandt andet
får kunderne nu også mulighed for at
have mobilbank.
”Investeringen i ny it kan bringe os ind
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”Hvorfor skulle kunderne ikke vælge os? Der er
ikke nogen årsag til ikke at vælge os”, siger direktør Janus Vestergaard.
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i de næste fem til ti år. Det giver kunderne et produkt, som er på højde med
alle andres, og så er vi igen et godt alternativ. Kunderne skal jo ikke gå på
kompromis for at være kunde hos os”,
erkender han.

Servicerer lokalsamfundet
Billige boliger er der masser af i Stadil
og opland. Men på trods af at boligerne
tit er en million kroner billigere end et
hus i Ringkøbing, kan det være svært
at få et lån til et hus i Stadil i de større
pengeinstitutter. De mangler kendskab
til lokalområdet, og her er Stadil Sparekasse en vigtig spiller, forklarer Janus
Vestergaard.
”Det kan være svært at overbevise
store kreditorer om et huskøb herude,
fordi det for dem kan være svært at overskue, hvad der rører sig her. Vi kender
området, vi ved, hvem folk er, nogle
gange gennem flere generationer, så
det er naturligt, at man forhører sig hos
os, hvis man vil købe hus i området”.
Det betyder noget, at der er nogen
til at bakke op om det lokale, om det er
den lokale idrætsforening eller finansiering af boligkøb.
Direktøren er ikke i tvivl om, hvordan

landet lå, hvis ikke Stadil Sparekasse stadig eksisterede. Der ville nok være flere
initiativer, som ikke var blevet finansieret. Initiativer, som er med til at holde
liv i den yderste del af Danmark.
”Det er ikke, fordi vi ser mindre stringent på kundernes rådighedsbeløb og så
videre, men der var nok ting, som ikke
blev gennemført, hvis vi ikke var her. Jeg
mener, vi spiller en ret så stor rolle i forhold til at kunne levere en mulighed for
finansiering også ude i denne her del
af landet”, konstaterer han.
Selvfølgelig skal de i sparekassen som
alle andre pengeinstitutter have en fornuftig forretning og et godt overskud i
forhold til den risiko, de påtager sig, og
det er et krav, at man konsoliderer sig.
Men sparekassen har ikke noget afkastformål eller en målsætning om at skulle
forrente sin egenkapital, fordi nogle aktionærer skal have et udbytte.
Derfor er der også et andet og mere
nobelt formål med at bevare sparekassens eksistens.
”Vi servicerer lokalsamfundet. Meningen er jo, at vi skal være en akkumulator for nogle af de ting, der skal ske lokalt. Målet er at være med til at gøre en
forskel. Det er ultimativt det, vi skal”. ¢

FIND DIT NYE JOB
PÅ FINANSJOB.DK
Er du ansat i den finansielle sektor, har du nu
mulighed for at finde relevante jobannoncer
ved hjælp af finansjob.dk
I samarbejde med DGMedia har Finansforbundet
lanceret en markedsplads for job, og hvor også
din virksomhed har mulighed for at annoncere
i relation til foreksempel job og karriere. Opret
en jobagent i dag og lad jobbet finde dig.
Besøg os på www.finansjob.dk

Stadil Sparekasse i tal:
Årsregnskabet for 2015 kan berette om et udlån
på næsten 36 millioner kroner og et indlån på
omkring 71 millioner kroner. Stadil Sparekasse
havde et overskud fra 2015 på cirka 1 million
kroner, det overskud er steget fra 271.000 kroner
i 2014.
Da Finanstilsynet kiggede forbi i februar 2015, lå
sparekassens solvensprocent med sine 20,5
noget under det samlede gennemsnit på 32,1
procent for pengeinstitutter i gruppe fire. På
trods af det vurderede tilsynet, at solvensbehovet var tilstrækkeligt. Sparekassens solvensprocent er dog steget, og i årsregnskabet for 2015
er procenten noteret til 28,7.
Dog fik Stadil Sparekasse en risikooplysning af
tilsynet på grund af en høj markedsrisiko, der
ifølge tilsynet blandt andet skyldes, at udlån
til kunder uden for lokalområdet udgjorde
omkring 12 procent af det samlede udlån. Stadil
Sparekasse har dog en strategi om at samle
udlånene hovedsageligt omkring Stadil, Hover
og omegn.

