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138 mio. kr. i primær indtjening i Sparekassen Himmerland i de tre første 
kvartaler 2010  
 
Det går fortsat fuldstændig som forventet med indtjeningen på den primære drift i Sparekassen Himmerland, og 
138 mio. kr. anser sparekassen som tilfredsstillende i det nuværende marked. 
Nettoresultatet blev på 22 mio. kr. efter skat, og det skal ikke mindst ses i lyset af, at der i perioden er udgiftsført 
50 mio. kr. til Bankpakke 1. Finanskrisen og den generelle negative konjunkturudvikling bevirker, at tab og 
nedskrivninger fortsat befinder sig på et relativt højt niveau. Herudover er der foretaget en hensættelse, der 
svarer til sparekassens maksimale andel af tabskautionen til Bankpakke 1. Det sker som konsekvens af, at det 
forventes, at der bliver brug for 8-10 mia. kr. af den samlede kaution, som alle landets pengeinstitutter er 
forpligtet til at dække. Sparekassens hensættelse til Bankpakke 1 er nu på 51 mio. kr., og dette svarer til 
sparekassens andel af den totale kaution på 10 mia. kr. for alle landets pengeinstitutter. 
 
Solid solvens og likviditet 
Sparekassens solvens (et udtryk for hvor solid sparekassen er) er opgjort til 20,1%. Det individuelle solvensbehov 
er opgjort til 9,6%, så der er altså en betydelig ”friværdi” at stå imod med. På grund af sparekassens solide 
kapitalgrundlag har der endda været ”råd” til at lade den falde med ca. 1%, idet vi har benyttet os af muligheden 
for at indfri et såkaldt ansvarligt indskud på 100 mio. kr. før tiden.  
Også sparekassens likviditetsreserve er rigtig god – nemlig 387,2% mere end lovens krav. I forlængelse af dette 
skal nævnes, at kundernes indlån overstiger udlånet. 
 
Tilsynsdiamantens krav opfyldt på samtlige punkter 
Finanstilsynet har opstillet nogle rammer (også kaldet Tilsynsdiamanten) for, hvornår et pengeinstitut driver en 
sund forretning. Konkret er der opstillet 5 pejlemærker med grænseværdier, som pengeinstitutterne i fremtiden 
skal bevæge sig inden for. 
På alle pejlemærker befinder sparekassen sig inden for Finanstilsynets grænser, og det betyder, at vi allerede nu 
lever op til disse fremtidige skærpede krav, der gælder fra ultimo 2012. 
 
Klar til vækst 
Sparekassen Himmerlands gode nøgletal danner også et godt fundament for fremtiden, og vi er helt klar til fortsat 
vækst. Der er allerede sat handling bag ordene med forårets lancering af både en bolig- og erhvervspulje – begge 
til favorable rentesatser. 
Sparekassen har også sat turbo på at markere sig endnu mere i markedet ved at blive hovedsponsor for Aalborg 
DH. For første gang går vi med ”fuld skrue” ind i professionel sport for dermed at øge synligheden i samarbejde 
med håndboldklubben og udnytte de muligheder det kan give for at styrke kundetilvæksten endnu mere. 
Samtidig skal det understreges, at det ikke sker på bekostning af den lokale idræt, som vi fortsat vil støtte 
uændret. 
 
Forventning for resten af 2010 
Sparekassens forventninger til den primære drift på 150-200 mio. for hele 2010 fastholdes fortsat. 
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