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Indtjening følger budgettet 
I første kvartal af 2011 fik Sparekassen Himmerland en indtjening fra den primære drift på 35 mio. kr. 
Det er helt som budgetteret. 
 
Den økonomiske krise og generelle lavkonjunktur sætter fortsat sine spor i regnskabet, men der er 
grund til at glæde sig over, at tab og nedskrivninger er reduceret i forhold til samme periode sidste år, 
fortæller sparekassedirektør Svend Jørgensen.  
 
Øget forretningsomfang ved fusion 
Samtidig kan vi også glæde os over, at vi har fået forretningsgrundlaget udvidet med 5.300 kunder, hvis 
forretningsomfang på udlån, indlån og garantier er på 0,9 mia. kr. efter overtagelsen af Sparekassen 
Midtfjord den 6. februar 2011. Herefter har Sparekassen Himmerland 19 afdelinger og 300 medarbejde-
re, der betjener 61.000 kunder. 
 
Solid likviditet 
Sparekassen Himmerland har en likviditetsreserve på 255% mere end lovens krav. Det solide likvidi-
tetsoverskud har primært været placeret i danske realkreditobligationer. Da renteniveauet er steget her 
i de første måneder af 2011 har det betydet en negativ kursregulering på obligationsbeholdningen på 
23 mio. kr. 
 
Sparekassens resultat efter skat lander herefter på –9 mio. kr. 
 
Sparekassens indlån kan fortsat fuldt ud finansiere udlånet, idet kundernes indskud udgør 7,4 mia. kr. 
mens udlånet er på 6,7 mia. kr. Det er vor målsætning at fastholde denne ”balance” mellem de to tal, 
fortsætter Svend Jørgensen. 
 
Som følge af den gode likviditet har sparekassen besluttet at førtidsindfri tre obligationslån på samlet 
1,1 mia. kr. i løbet af 2. kvartal 2011. Det er ledelsens vurdering, at det likvide beredskab vil være solidt 
og godt dækket af i de kommende år.   
 
Sund og solid  
Finanstilsynet har lanceret den såkaldte Tilsynsdiamant, der angiver 5 pejlemærker med grænseværdier 
som i fremtiden skal bruges til at vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet 
sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de fremtidige rammer, som Finanstilsynet 
har sat op for en sund bankforretning.  
 
Sparekassen Himmerlands nøgletal ligger langt inden for Finanstilsynets grænseværdier - på alle 5 pej-
lemærker. Det betyder, at Sparekassen Himmerland allerede nu lever op til de fremtidige skærpede 
krav, der gælder fra primo 2013.  

Det skal endvidere slås fast, at Sparekassen Himmerland er et af landets mest solide pengeinstitutter 
med en solvens på 18,3%, hvilket er 7,7 procentpoint højere end det individuelle solvensbehov. På den 
baggrund vurderer vi, at solvensen fuldt ud er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler spare-
kassens aktiviteter, slutter Svend Jørgensen.   


