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Regnskab, 1. kvartal 2012:Regnskab, 1. kvartal 2012:Regnskab, 1. kvartal 2012:Regnskab, 1. kvartal 2012:    

Samlet overskud Samlet overskud Samlet overskud Samlet overskud     
–––– og fremgang i primær indtjening og fremgang i primær indtjening og fremgang i primær indtjening og fremgang i primær indtjening    

Sparekassen Himmerland har en sund drift med fremgang, positiv kursregulering af værdipa-
pirer, overskud af indlånskroner og en solid formue. Det samlede resultat efter skat er på 15 
mio. kr. Nedskrivninger er på et højere niveau end normalt, og det afspejler den fortsatte lav-
konjunktur.  

Sparekassen Himmerlands indtjening fra den primære drift er på 53 mio. kr. i første kvartal 
2012 mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år. 

”Det er en stærk fremgang i en svag samfundsøkonomisk tid, så det er meget tilfredsstillen-
de. En sund drift er en vigtig forudsætning for, at vi fortsat kan understøtte vores kunder og 
lokalsamfundet i tider som dem, vi har oplevet gennem flere år nu,” siger sparekassedirektør 
Poul Damgaard. 

Sparekassen Himmerland kommer ud med et samlet resultat på 15 mio. kr. efter skat mod et 
minus på 9 mio. kr. i samme kvartal 2011. Udviklingen er tilfredsstillende i en tid med lavkon-
junktur.  

Og de vanskelige tider mærker nogle af Sparekassen Himmerlands kunder naturligvis, hvilket 
ses på niveauet for nedskrivninger og tab. 

”Nedskrivninger og tab er på 47,1 mio. kr. Selv om der blæser lidt mildere vinde, så har man-
ge erhvervskunder det fortsat vanskeligt. Vi ser også, at flere og flere private kunder har 
svært ved at få økonomien til at hænge sammen,” siger Poul Damgaard, der glæder sig over, 
at Sparekassen Himmerlands udlån er fordelt bredt på forskellige brancher. 

Forsigtig gearingForsigtig gearingForsigtig gearingForsigtig gearing    

Sparekassen Himmerland har også en forsigtig kreditgearing på 4,5 (samlet udlån udgør kun 
4,5 gange Sparekassen Himmerlands egenkapital).   

Den finansielle sektor mærker bredt den økonomiske afmatning, og Sparekassen Himmerland 
har derfor indbetalt 4,3 mio. kr. til nødlidende pengeinstitutter alene i første kvartal. Over de 
seneste 5 år har Sparekassen betalt 151,3 mio. kr. til svage pengeinstitutter.  

Sparekassens beholdning af aktier og obligationer udviklede sig positivt. Her var der et plus 
på 18 mio. mod et minus i samme periode året før på 20 mio. kr. 
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Meget at stå imod medMeget at stå imod medMeget at stå imod medMeget at stå imod med    

Sparekassen Himmerland har meget at stå imod med. Styrken kan bl.a. aflæses af Sparekas-
sens formue (egenkapitalen), som er på godt 1,4 mia. kr. Sparekassens evne til at modstå tab 
er særdeles god. Det ses af den solide solvens, som er på 18,5 pct.  
Alle pengeinstitutter har også et individuelt krav til solvens, som er 11,6 pct. i Sparekassen 
Himmerland. Forskellen mellem solvensen og den individuelle solvens er ’friværdien’, som er 
6,9 pct. Det svarer til en overdækning på hele 581 mio. kr.   

Balancen mellem ind- og udlån er sund med et overskud af indlånskroner. Der er udlån for 
6,4 mia. kr., mens der er indlån for 7,2 mia. kr., og Sparekassen Himmerlands likviditetsreser-
ve udgør mere end 152% af lovens krav.   

Alle Sparekassens nøgletal ligger langt inden for grænseværdierne i Finanstilsynets Tilsynsdi-
amant. Det er en indikator for, at der er en god og sund balance i sammensætningen af for-
retningen. 

”Kvartalsregnskabet er tilfredsstillende set i lyset af den vanskelige tid, hele samfundet be-
finder sig i. Sparekassens dygtige og engagerede medarbejdere gør hver dag deres yderste 
for at drive en god og sund forretning, og det bliver bl.a. bemærket af kunderne, som vi har 
fået godt 800 nye af i første kvartal,” siger Poul Damgaard. 

         ≠≠≠≠≠≠≠≠ 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sparekassedirektør Poul Damgaard, Spare-
kassen Himmerland, tlf.: 9698 0234, mail: pd@himmerland.dk  

Se også: www.himmerland.dk 

Periodemeddelelsen kan ses på www.himmerland.dk under menupunktet ’aktionær’ og 
’regnskaber’. 

 

 


