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Pressemeddelelse     29. oktober 2012  

 

Sparekassen Himmerlands ”indtjeningsmotor” kører fortsat fint 
 
Med en indtjening på 143 mio. kr. på den primære drift i de første tre kvartaler af 2012 har Sparekassen 
Himmerland forbedret sin indtjening med 33 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
Den forbedrede indtjening er et resultat af de tiltag, som sparekassen har foretaget – bl.a. ved 
organisationsændringer og tilpasning af afdelingsstrukturen, rentemæssige justeringer på udlån og 
indlån i lighed med den øvrige del af markedet samt en reduktion af sparekassens overskudslikviditet. 
På indtjeningssiden har der været stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på grund af en øget 
aktivitet inden for bolig- og investeringsområdet. 
Nettoresultatet ramte 8,5 mio. kr. efter skat mod et underskud på 53,1 mio. kr. i samme periode i 2011. 
Under de givne forhold er vi ganske godt tilfredse med det resultat, siger sparekassedirektør Poul 
Damgaard.  
 
Tab og nedskrivninger 
Nettoresultatet skal også ses i lyset af, at tab og nedskrivninger fortsat befinder sig på et højt niveau – 
nemlig 162,8 mio. kr. mod 150 mio. kr. sidste år. Dog skal det bemærkes, at Finanstilsynets nye og 
stramme nedskrivningsregler har bevirket, at i de 162,8 mio. kr. indgår ekstra nedskrivninger på 40 
mio. kr., som er foretaget allerede i 1. halvår. 
 
Omkostningerne falder 
Sparekassens omkostninger er faldet til 211 mio. kr. mod 219 mio. kr. sidste år. De tilpasninger af 
organisationen og afdelingsstrukturen, der er foretaget, kan nu for alvor ses på omkostningsniveauet. 
Og det vil slå endnu mere igennem i det kommende år, idet der i forbindelse med de nævnte 
tilpasninger er forbundet en del ekstra omkostninger. 
 
Gevinst på værdipapirer 
Reguleringen på sparekassens beholdning af aktier og obligationer har været positiv med 38 mio. kr., 
hvor den i 2011 var negativ med 27 mio. kr. Det er et meget svært marked at operere inden for, men vi 
er rigtig godt tilfredse med den udvikling, der har været indtil nu. 
 
Initiativer på udlånssiden 
I lighed med de øvrige pengeinstitutter kan Sparekassen Himmerland også konstatere faldende udlån. 
De overordnede konjunkturer i samfundet kan vi jo ikke påvirke, fortæller Poul Damgaard, men vi har 
haft nedsat en ”tænketank” til at udtænke initiativer, der kan medføre, at vi får vendt udviklingen med 
fremgang i udlånene. 
Der er flere muligheder, som vi i øjeblikket har under overvejelse. Et af indsatsområderne er ”grøn 
energi”, som er i klar vækst. Vi vil sætte yderligere fokus på lige netop dette område og komme med 
flere initiativer i den kommende tid. 
 
Kundevækst 
Sparekassen Himmerland oplever en fortsat fin og stabil kundevækst, og med overtagelsen af Vokslev 
Sparekasse den 1. oktober 2012 vil det betyde yderligere tilgang af nye kunder. 
 
Forventninger 
Som meldt ud i forbindelse med halvårsregnskabet så forventer sparekassens ledelse, at den primære 
indtjening for 2012 vil ligge i niveauet 180-200 mio. kr. På grund af den fortsatte lavkonjunktur vil tab 
og nedskrivninger i endnu en periode befinde sig på et niveau over det normale. 


