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Sparekassen Himmerlands primære drift i første kvartal 2010 udvikler sig 
fortsat fint 
 
Med en indtjening på 55 mio. kr. i den primære drift for 1. kvartal 2010 fastholder Sparekassen Himmerland den 
gode udvikling og er helt i overensstemmelse med det lagte budget. 
Nettoresultatet lander på 21 mio. kr. efter skat.  Det positive resultat skal også ses i lyset af, at sparekassen endda 
har betalt 9,3 mio. kr. i garantiprovision til Bankpakke 1, og de negative konjunkturer fortsat sætter sine tydelige 
spor i regnskabet. 
 
På den baggrund er vi ganske godt tilfredse med det opnåede resultat. 
 
Et af landets mest solide pengeinstitutter 
Sparekassens egenkapital pr. 31. marts 2010 er på godt 1,5 mia. kr., og sparekassens solvens er steget fra 16,4% 
pr. 31. marts 2009 til 20,4% pr. 31. marts 2010. Når man så samtidig sammenholder det med, at sparekassen har 
opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,4%, kan vi konstatere, at sparekassen har en solid overdækning og er et 
af landets mest solide pengeinstitutter. 
 
Balancen 
Balancen, som er et udtryk for sparekassens forretningsomfang, er steget med 17,2 % i forhold til samme 
tidspunkt sidste år. 
 
Indlån og udlån 
I forhold til 31. marts 2009 har kunderne sat 1,5 mia. kr. mere ind i sparekassen, svarende til en stigning på 27%. 
Kunderne har i samme periode lånt 600 mio. kr. mere, svarende til en stigning på 10,2%. Indlånet udgør nu i alt 
7,1 mia. kr., mens udlånet er på 6,4 mia. kr. Hermed finansierer kundernes indlån i fuldt omfang det, kunderne 
låner, hvilket er helt i tråd med den fastlagte strategi. 
 
Fjerritslev 
Det er nu godt tre kvart år siden, sparekassen overtog EBH banks hovedsæde i Fjerritslev. Der har været mange 
indkøringsopgaver siden overtagelsen, men afdelingen er nu blevet godt integreret i vores forretning. Vi er blevet 
taget rigtig godt imod af kunderne, og det skyldes ikke mindst de mange dygtige medarbejdere, som fulgte med i 
forbindelse med overtagelsen. 
1. januar 2010 købte vi den tidligere domicilejendom i Fjerritslev. Vi kan udnytte en del af pladsen selv til vores 
egen afdeling, og resten vil blive lejet ud til andre erhvervsformål. 
 
Forventninger til fremtiden 
Sparekassens forventning til indtjening på den primære drift fastholdes på 150-200 mio. kr. for 2010.  
 
Flere detaljer om sparekassens kvartalsregnskab kan ses i medsendte periodemeddelelse. 
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