Et pengeinstitut - der går på to ben
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R I S E S PA R E K A S S E

FORMÅL

Et fælles formål

I over 160 år har Rise Sparekasse spillet
en central rolle i udviklingen af Ærø
samt Syd- og Vestfyn og har i generationer hjulpet mennesker og familier til en sund og levedygtig økonomi,
samt sikret meningsfulde forandringer
i lokalsamfundet.
Den dag i dag samles Rise Sparekasse
stadig om ét stærk formål: At blive
det mest samfundsanvarlige pengeinstitut i Danmark.
Vi lever i en tid hvor ingen virksomheder kan skjule sig, og hvor der stilles
højere krav til kvalitet og omtanke i alt,
hvad virksomheder gør – både som
arbejdsgiver og i relation til kunder
og samfund. Denne tilgang har altid
været dybt integreret i Rise Sparekasses
DNA - som nu er blevet formuleret til
et officielt formål.
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Leif Juul Sørensen
Bestyrelsesformand

Sparekassen som “går på to ben”
Rise Sparekasse skal naturligvis fastholde en fornuftig indtjening, eftersom
en stærk sparekasse med en pæn
kapitaloverdækning og en god likviditet er hele forudsætningen for virksomhedens eksistens.
Men når det er sagt, så kan formålet
med Sparekassens virke aldrig være
ren kapital i sig selv. Rise Sparekasse

ønsker ikke blot at være i verden, men
at være noget for verden og skabe
konkret værdi uden for virksomheden
– primært på Ærø samt i den syd- og
vestfynske region og i lokalsamfundet.
				
At ‘gå på to ben’ betyder, at Rise
Sparekasse både vil sikre intern lønsomhed og ekstern værdiskabelse
– samtidigt.
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FORMÅL

Formålet
med et formål

REGION/
LOK AL-

KUNDER

SAMFUND

FORMÅL

INTERESSENTER

MEDARBEJDERE

Et formål med retning og
drivkraft
Rise Sparekasses formål er ikke noget,
vi har - det er noget vi gør, som ét
samlet pengeinstitut.

Et klart defineret formål sikrer en fælles
forståelse og ambition om, hvorfor
Rise Sparekasse er relevant som virksomhed - nu og i fremtiden - for hhv.
kunder, medarbejdere, interessenter
og region/lokalsamfund. Der skabes
en overordnet drivkraft og retning i
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virksomheden mod et fælles formål for
alle involverede parter.

Med et tydeligt formål vil eksekveringen af strategier markant lettes,
da alle forstår, hvilken retning Rise
Sparekasse ønsker at bevæge sig.

Et fælles formål støtter medarbejderne
gennem forandring, fremmer motivationen og skaber et ultimativ fokus for
hele Rise Sparekasse.

Formålet bruges aktivt som pejlemærke
i både nye strategiske beslutninger
samt i operationelle arbejdsgange,
hvor det er muligt.

Formålet skal gennemsyre virksomheden og være omdrejningspunktet
for de mange beslutninger, der tages
hver dag – både internt og eksternt.
				
Sparekassen har høje ambitioner
om at gå endnu længere i at hjælpe
omverden, da behovet for virksomheder med samfundsperspektiv og
udvikling er større end nogensinde.
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Formål overfor
kunder og
lokalsamfund

Aktiv deltagelse i lokalsamfundet
Dyb nærhed og høj interaktion med
vores kunder er hele fundamentet for
at kunne realisere vores formål.
Hos Rise Sparekasse ønsker vi altid at
bevare den tætte personlige relation
og den gode dialog med vores kunder.
Derfor har vi de seneste år øget
Sparekassens lokale tilgængelighed
ved at åbne filialer i Haarby og i
Faaborg.
Dette er en fortløbende strategi, som
skal sikre tilgængelighed og nærhed
for Rise Sparekassens kunder og
samarbejdspartnere.
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Når vi insisterer på at ‘gå på to ben’,
betyder det, at vi både vil være et rentabelt pengeinstitut, mens vi samtidigt
engagerer os maksimalt i lokalsamfundet. I dag hjælper Rise Sparekassse
allerede med en lang række sponsorater overalt i regionen - hertil har vi
den årlige gaveuddeling, hvor Rise
Sparekasse donerer flere hundrede
tusinde kroner til meningsfulde velgørende formål og foreninger i alle
størrelser.
Som virksomhed ønsker vi at gå endnu
længere, og vil derfor fremadrettet
udvikle endnu flere velgørende aktiviteter selv samt være endnu mere
aktiv i at hjælpe andre med at udvikle
deres formål.

Derfor vælger kunderne Rise
Sparekasse
Rise Sparekasse er et stærkt dansk
pengeinstitut, der servicerer kunder
over hele Danmark med et særlig
dybt engagement på Ærø samt Sydog Vestfyn, hvor filialerne i dag er
placeret i hhv. Rise, Svendborg, Haarby
og Faaborg.
				
Som kunde i Rise Sparekasse kan du
forvente mere end det normale. Vi
udfordres gerne af vores kunder og
vores intention er altid at lykkedes og
etablere en god løsning for alle parter.
				

Vi tager telefonen og kan mønstre en
nærhed, som de fleste pengeinstitutter
ikke kan efterleve, mens vi samtidig
tilbyder konkurrencedygtige produkter
til konkurrencedygtige priser. Beslutninger træffes lokalt og hurtigt til gavn
for kunden.
Som kunde i Rise Sparekasse engageres du automatisk i den sydfynske
region og samfundet generelt - for det
gør vi hver dag. Jo flere kunder vi har,
desto mere styrke har vi til at engagere
os i omverden.
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Formålets syv
bærende principper
For at være relevant, bør man gå på
to ben

Formål er forretning

på at realisere en klar værdiskabelse
formuleret i formålet og konkretiseret
gennem vores adfærd og handlinger,
som gør en reel forskel.

Det er helt afgørende, at alle forstår
og indser, at formål og forretning er to
sider af samme sag. At arbejde struktureret og konsistent med formål er
den mest kommercielle og effektive Det handler ikke om Rise Sparekasse
måde enhver virksomhed kan operere, Dette princip udfordrer måden hvorpå
være relevant for ledere og medarbej- Rise Sparekasse formulerer, tænker,
dere, samt skabe værdi i den virkelige realiserer og kommunikerer strategi
verden.					
på. Princippet vender overvejende
Formål er ikke blot noget man har det er noget man gør
Hvis man er seriøs med sit formål,
handles der på det – i alt hvad man gør.
Holdninger er mindre værd end handlinger, og vi fokuserer udelukkende
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indad mod Sparekassen – og mindre
ud mod markedet.
Når man arbejder formålsbaseret, så
har man det primære fokus på værdi
uden for Sparekassen - og for os er det
samfundet.

At “gå på to ben” betyder, at Rise
Sparekasse både sikrer intern lønsomhed og ekstern værdiskabelse – samtidigt. Rise Sparekasse har brug for
en meget stærk kommerciel motor
og kapital for at ‘trække vejret’ som
virksomhed, men vores formål kan
aldrig være kapital i sig selv. Det er ikke
et mål, men et middel til at skabe en
konkret værdi uden for Sparekassen.
				
Hvis ikke man forstår mennesker, så
forstår man ikke forretning
En virksomhed, der bekender sig til
at arbejde mod ‘at blive det mest
samfundsansvarlige pengeinstitut i
Danmark’ binder også sig selv på at
være mindst ligeså fokuseret, stringent
og vidende om mennesker, som de
mere tekniske aspekter af forretningen
(ydelser, produkter, systemer, EBITDA,
kapacitetsstyring mv.). Vi går derfor
langt for at forstå mennesker.

Værdien af de penge man tjener som
virksomhed, afhænger af måden de
er tjent på
Enhver moderne virksomhed bør have
en holdning til, hvordan de tjener
penge – og ikke blot at de tjener noget.
Virksomheder i dag er først rigtig relevante, når de er noget for verden – og
ikke blot lever i den.
Handlinger over holdninger
Uanset typen af ambitioner, så er nøglen altid eksekvering og handling, Der
kan ikke være en højere autoritet i
virksomheden end formålet, og så
længe man konsekvent opretholder
dette simple princip, stiger hastigheden, værdiskabelsen og engagementet markant.
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Fire grunde til
at kontakte Rise
Sparekasse

01

03

Fordi du gerne vil i dialog med et
pengeinstitut, der giver dig en seriøs
behandling og som vil gå langt for at
undersøge, om der kan skabes en relevant løsning for dig.

Fordi du ønsker en lokal forståelse af
jeres situation - om det er privat eller
erhverv - og hertil blive en del af det
netværk som Rise Sparekasse har i
regionen.
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04

Fordi du ønsker at være en del af et
pengeinstitut, der tager telefonen, når
du ringer og som kan tilvejebringe den
nærhed, som alle bør have til pengeinstituttet, der håndterer ens økonomi.

Fordi du gerne vil være en del af et
pengeinstitut, som oprigtigt engagerer
sig aktivt i lokalsamfundet, og som
hjælper med at realisere lokale aktiviteter, der skaber fundamentet for et
meningsfuldt liv. Jo flere kunder vi har
desto mere styrke har vi til at engagere os i omverdenen.
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Følg Rise Sparekasse

Bjarne V. Nielsen
Direktør

Følg Rise Sparekasse på vores sociale medier
og følg med i, hvordan vi konkret udlever vores
formål om “at blive det mest samfundsansvarlige
pengeinstitut i Danmark.”
LinkedIn

Facebook
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SVENDBORG

RISE

HAARBY

FAABORG

Fåborgvej 64

St. Rise Landevej 10

Algade 4

Bryggergården 2, 1. sal

5700 Svendborg

5970 Ærøskøbing

5683 Haarby

5600 Faaborg

Telefon: 62 20 00 00

Telefon: 62 52 14 08

Telefon: 64 72 16 58

Telefon: 62 61 11 00

