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PRESSEMEDDELELSE 

 
          29. april 2013 

Sparekassen Himmerland står solidt 
 

I første kvartal 2013 er udviklingen i omkostninger og nedskrivninger fortsat i samme spor som i 2012 –  
begge dele falder nemlig 
 
Med en primær indtjening i første kvartal 2013 på 41 mio. kr. rammer sparekassen et overskud på 5,5 
mio. kr. før skat. Resultatet er påvirket af et fortsat fald i udlånet, som naturligt sætter sine spor i rente-
indtægterne, men altså også et fald i omkostningerne. Sparekassen Himmerland står fortsat ”klippefast 
i den jyske muld” med solide kapitalforhold, en stor og loyal kundekreds, som sparekassen bakker op 
omkring samt en tilgang af nye kunder, der kommer til i en jævn strøm. 
 
Kåret som billigste pengeinstitut 
Tilgangen af nye kunder er god og har fået yderligere fart efter offentliggørelsen af en større analyse af 
pengeinstitutpriser i seneste udgave af forbrugerrådets magasin Tænk Penge. I denne analyse bliver 
sparekassen kåret som det billigste pengeinstitut i en undersøgelse af priserne blandt hele 32 pengein-
stitutter. Denne analyse har medvirket til endnu flere henvendelser end vanligt.   
 
Tab og nedskrivninger falder fortsat 
Selvom beløbet til tab og nedskrivninger endnu befinder sig på et forholdsvist højt niveau, er den fal-
dende tendens fra 2012 fortsat i år. Her i første kvartal er faldet på over 21%, og beløbet lander på 37 
mio. kr. Det er en særdeles positiv udvikling, som vi også forventer, vil fortsætte resten af året. 
 
Udlån i tilbagegang 
Tendensen med at kunderne afvikler gæld og sparer op i stedet er ikke ændret her i første kvartal af 
2013. Vi har sat flere initiativer i gang blandt andet indenfor bolig- og energirenoveringer, men det ale-
ne kan ikke opveje den afventende udvikling, der er i samfundet for øjeblikket. 
I princippet kunne vi sagtens ”træde mere på speederen” for at vende udviklingen, fortæller sparekas-
sedirektør Poul Damgaard, men belært af erfaringerne har vi intet ønske om at vokse for enhver pris. 
Vores strategi er at gøre det kontrolleret og så hellere vente lidt på, at konjunkturerne generelt vender i 
samfundet. En god og sund kvalitet i vores udlån er det, vi har fokus på, så vi undgår de ærgerlige tab i 
fremtiden.  
 
Omkostninger fortsætter også nedad 
Det nuværende lave aktivitetsniveau har medført, at vi løbende har tilpasset forretningen med organi-
sationsændringer og strukturtilpasninger i afdelingsnettet. Det slog igennem sidste år, og udviklingen 
fortsætter i de første tre måneder i år, hvor omkostningerne er faldet med ca. 3%. 
 
Forventninger til 2013 
Ledelsen forventer fortsat, at den primære indtjening i sparekassen for 2013 vil ligge i niveauet 160-
180 mio. kr., og tab og nedskrivninger vil falde i forhold til de senere år. 
 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sparekassedirektør Poul Damgaard, Sparekassen 
Himmerland, tlf. 98 62 17 00. 


