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Den primære indtjening følger budgettet og stor tilgang af kunder i 
Sparekassen Himmerland 
 
Med en primær indtjening på 110 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2011 fastholder Sparekassen Himmerland 
takterne på indtjeningssiden og er helt i overensstemmelse med det fastlagte budget. 
Lavkonjunkturen sætter dog fortsat sine tydelige spor i regnskabet, hvilket betyder, at tab og nedskrivninger ligger 
på et højere niveau end normalt. Med tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 150 mio. kr. i de første 9 
måneder, er det et klart spejlbillede af, at krisen i samfundet endnu ikke er ovre. 
Uroen på de finansielle markeder har desuden medført en negativ kursregulering på 27 mio. kr. i de første tre 
kvartaler i 2011. Til sammenligning var kursreguleringen på samme tidspunkt i 2010 positiv med 89 mio. kr. Det 
præger også i høj grad det samlede resultat, som herefter lander på et underskud på 53 mio. kr. efter skat. 
 
Styrkelse af afdelingsstrukturen 
I september besluttede sparekassen at styrke afdelingsstrukturen. Det skete ved at lukke tre mindre afdelinger, da 
det i fremtiden kan være svært at opretholde den nødvendige kvalificerede rådgivning, hvis enhederne er for 
små. Afdelingerne ligger alle i små bysamfund - nemlig Overlade, Aggersund og St. Brøndum. Kunderne her kan 
nu blive betjent i nærliggende, men større afdelinger i henholdsvis Ranum, Løgstør, Fjerritslev og Skørping, hvor 
ekspertisen til enhver tid er til stede. 
Sparekassens ejendomme i de tre små bysamfund er alle foræret til lokale formål til glæde for beboerne her. I 
afdelingerne i Overlade og Aggersund var der ligeledes installeret pengeautomater, som sparekassen indtil videre 
har besluttet at bibeholde, så kunderne fortsat har let adgang til kontanter. 
 
Bedre indtjening på vej 
Sparekassen Himmerland overtog Sparekassen Midtfjord først på året, og synergierne herfra forventes at bidrage 
positivt til indtjeningen fra 2012. 
Desuden vil lukningen af de ovennævnte afdelinger og naturlig afgang blandt medarbejderne i 2011, samt en 
reduktion i medarbejderstaben i september, også påvirke resultatet i 2012 i positiv retning. 
 
Kundetilgangen fortsætter 
På kundetilgangen har Sparekassen Himmerland fortsat stor succes. I forbindelse med halvårsregnskabet kunne vi 
meddele, at ikke mindre end 8.212 nye kunder var kommet til i første halvdel af 2011. De 5.300 er kommet via 
sammenlægningen med Sparekassen Midtfjord, mens resten er kommet til på mere ”almindelig vis”. Denne 
tilgang på ”almindelig vis” fortsætter, og sparekassen har således fået over 1.100 nye kunder i 3. kvartal. Vi ser 
tilgangen som et tegn på, at kunderne er trygge ved at anbringe deres penge hos os. 
 
Besøg af Finanstilsynet 
Pressen har i den seneste tid haft stor fokus på, hvornår Finanstilsynet sidst har været på besøg i de enkelte 
pengeinstitutter. I den forbindelse kan vi oplyse, at Finanstilsynet netop har været på en almindelig og ordinær 
undersøgelse hos os i tre uger. Seneste ordinære undersøgelse var i efteråret 2007.  
På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Finanstilsynets inspektører, imødeser vi med sindsro den 
endelige rapport. Finanstilsynets besøg har således ikke givet anledning til korrektioner af sparekassens foretagne 
nedskrivninger pr. 30. september 2011. 
 
Forventet udvikling i resten af 2011 
Aktivitetsniveauet forventes fortsat at være afdæmpet, og forventningen til den primære indtjening forventes at 
ligge i niveauet 140-160 mio. kr. for 2011. 
 
Med venlig hilsen 
Sparekassen Himmerland 
 
Svend Jørgensen 
Sparekassedirektør 


