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PRESSEMEDDELELSE 

 
          28. oktober 2013 

 
Sparekassen Himmerland fortsætter den positive udvikling 
 

I tredje kvartal 2013 er udviklingen i omkostninger og nedskrivninger fortsat i samme spor som i 2012 –  
begge dele falder nemlig  
 
Med en primær indtjening i de første tre kvartaler af 2013 på 132 mio. kr. rammer sparekassen et 
overskud før skat på 13,1 mio. kr. Det er 61% større end i samme periode sidste år, og det er til trods 
for, at sparekassen har måttet udgiftsføre 3,5 mio. kr. mere til såkaldte sektorløsninger - dvs. 
Indskydergarantifonden og nødlidende pengeinstitutter – samt 5 mio. kr. til en bøde, som vi blev idømt 
i forbindelse med kursmanipulationssagen. Resultatet efter skat lander på 8,6 mio. kr., hvilket stort set 
er det samme som i 2012.  
Vi vil dog betegne det som mindre tilfredsstillende, siger sparekassedirektør Poul Damgaard, men det 
må samtidig også ses i lyset af en fortsat nedgang i udlånet med faldende renteindtægter til følge, 
ligesom tab og nedskrivninger på både privat- og erhvervskunder samt landbrug stadig ligger på et 
forholdsvis højt niveau. 
  
Tab og nedskrivninger falder fortsat 
Selvom vi som nævnt fortsat ligger på et højt niveau, så går det heldigvis den rigtige vej.  Her i de 
første tre kvartaler er faldet på over 23%, og beløbet lander på 125 mio. kr. For samme periode sidste 
år var tallet 162,7 mio. kr., så det er en rigtig glædelig udvikling, hvilket vi også forventer fortsætter 
året ud, fortæller Poul Damgaard. 
 
Omkostninger fortsætter også nedad 
Omkostningerne er faldet med 14 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er et fald på 6,4% og et resultat af, 
at vi løbende har tilpasset forretningen med organisationsændringer og strukturtilpasninger i 
afdelingsnettet.  
 
Gevinst på værdipapirer 
På grund af at kunderne er meget flittige til at sætte penge ind i sparekassen, og knap så interesserede 
i at låne penge, så har vi et meget stort likviditetsoverskud. Disse penge har vi valgt at placere forsigtigt 
i aktier og obligationer. Det har vi kunnet høste en gevinst af på 24 mio. kr. indtil nu i kursreguleringer. 
 
Formuepleje 
I en tid med forholdsvis lave indlånsrenter kan det være svært for mange kunder at opnå et 
tilfredsstillende afkast af deres opsparede midler. Det har medført en meget stor interesse for 
sparekassens koncept, der hedder ”Formuepleje”, fortsætter Poul Damgaard. Kort fortalt går det ud på, 
at vi indgår en aftale med kunden om at varetage vedkommendes investeringer inden for den ønskede 
risiko og tidshorisont. Målet er naturligvis inden for de givne rammer at opnå størst mulig afkast.  
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Det er herefter sparekassen, der står for den løbende overvågning i sammensætningen af kundernes 
investeringer, og det at kunderne ikke skal forholde sig til det og meget andet i en travl hverdag, er 
noget, som har tiltalt mange. 
Historisk set har afkastene i Formuepleje været meget attraktive, og det har også medført en flot vækst 
i vores tilbud om Formuepleje – specielt inden for det seneste år. Det har mange kunder valgt at tage 
imod. 
Således er værdien i den periode vokset med næsten 500 mio. kr., og vi har nu rundet de 2 mia. kr. i 
samlet værdi. 
 
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. 
 


