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Sund drift og solide kapitalforhold  

– nedskrivninger afspejler krisen 

Sparekassen Himmerland lever op til det forventede årsresultat på den primære drift med et plus på 

145,8 mio. kr. Samlet set er der imidlertid et underskud i 2011, hvilket er et spejlbillede af, at krisen 

har bidt sig fast i danskernes økonomi. 

”I Sparekassen Himmerland står vi stærkt med et overskud på den primære drift, en stor, opsparet 
formue og en høj solvens, som ligger over gennemsnittet for danske pengeinstitutter. Vi har tidlige-
re meldt ud, at vi med hensyn til den primære indtjening ville lande et sted mellem 140 og 160 mio. 
kr., og resultatet blev 145,8 mio. kr. Det er som forventet, og det er vigtigt, at vi tjener penge hver 
dag, vi går på arbejde. Desværre må vi også konstatere, at Sparekassen Himmerland bliver et blandt 
mange pengeinstitutter, der må melde om et samlet underskud, fordi niveauet på nedskrivninger 
fortsat er højt,” forklarer Poul Damgaard, sparekassedirektør, Sparekassen Himmerland.  

Resultatet efter skat blev et minus på 101 mio. kr. mod minus 39 mio. kr. i 2010.   

”Vi mærker, at krisen er hård ved kunderne, og derfor ligger vores niveau for tab og nedskrivninger 
stadig på et højt niveau. Detailhandlen og de mindre virksomheder, som ikke har eksport, har det 
svært. Vi oplever også, at nogle af privatkunderne har fået en stram økonomi,” siger Poul Damgaard 
og fortsætter: 

 ”Vi er det stærke, lokale pengeinstitut, som heldigvis har sparet sammen i gode tider og kan modstå 
de magre år. Vi føler en forpligtelse over for vores kunder og bakker op både i gode og dårlige ti-
der, og det afspejler regnskabet også.”  

Tab og nedskrivninger blev i 2011 på 261 mio. kr. mod 247 mio. kr. i 2010.   

Stor formue og modstandskraft 

Sparekassens styrke kan bl.a. aflæses af egenkapitalen (Sparekassens formue), som er på 1,4 mia. 
kr. Sparekassens evne til at modstå tab er fortsat særdeles god. Det ses af solvensen, som er på 18,1 
pct. (Når solvensen er på 18,1 pct., kan pengeinstituttet tåle at tabe 18,1 pct. af udlån og garantier, 
før egenkapitalen er brugt). Alle pengeinstitutter har samtidig et individuelt solvenskrav, som er 
11,2 pct. for Sparekassen Himmerlands vedkommende. Forskellen mellem solvensen og den indivi-
duelle solvens er ’friværdien’, som er 6,9 pct. Det giver en meget høj overdækning på godt 60 pct. – 
eller 582 mio. kr.. 

”Alle vores nøgletal ligger langt inden for grænseværdierne med hensyn til alle fem pejlemærker, 
som Finanstilsynets Tilsynsdiamant indeholder. Det indikerer klart, at vi har en god og sund balance 
i sammensætningen af vores sparekasseforretning,” siger Poul Damgaard. 

Sparekassen har fortsat en sund balance mellem ind- og udlån. Sparekassen har indlån for 7,2 mia. 
kr. (7,3 mia. kr. i 2010) og udlån på 6,6 mia. kr. (6,3 mia. kr. i 2010). Når kunderne i 2011 satte 100 
kroner ind, så lånte Sparekassen 97,6 kr. ud. 
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Finanstilsynet kom på ordinært besøg i Sparekassen Himmerland i 2011. Tilsynet godkendte i den 
forbindelse de nedskrivninger, Sparekassen havde foretaget, og havde i øvrigt kun få bemærknin-
ger. 

Tilfredse kunder 

Sparekassen fik i 2011 10.428 nye kunder. 5.300 af disse kunder kom fra Sparekassen Midtfjord, 
som Sparekassen Himmerland overtog 6. februar 2011 sammen med de 27 medarbejdere. Allerede i 
år forventes aktiviteterne herfra at bidrage positivt til den primære drift.  

Kort før jul fik Sparekassen samtidig gennemført en kundeanalyse af GFK. Analysen viste, at tilli-
den til Sparekassen Himmerland er meget stor. Flere end 19 ud af 20 kunder (95,5 pct.) sagde, at de 
generelt har tillid til Sparekassen.  

”Vi er meget glade for kundernes store opbakning. Tilfredse kunder er de bedste ambassadører, et 
pengeinstitut kan få. Vi ved, at det forpligter os til altid at yde det bedste, vi formår,” siger Poul 
Damgaard. 

Forventninger til 2012 

Sparekassen har fokus på at holde omkostninger nede. ”Vi sagde på den baggrund farvel til 25 gode 
medarbejdere i 2011. Omkostningerne skal styres hårdt i en tid, hvor danskerne er påpasselige med 
at bruge penge. Vi understøtter udviklingen lokalt og glæder os selvfølgelig til, at der igen kommer 
gang i hjulene, men vi trøster os med, at vi er godt polstret, har overskud i vores daglige forretning 
og bliver valgt af rigtig mange som det foretrukne pengeinstitut,” siger Poul Damgaard. 

Med hensyn til 2012 forventer Poul Damgaard, at den primære indtjening i Sparekassen Himmer-
land lander mellem 160 og 180 mio. kr. Med hensyn til det samlede resultat er der mange faktorer, 
som kan påvirke det. 

”De sidste par år har ikke blot lært os, men hele finanssektoren, at det er vanskeligt at forudsige det 
næste år. Krisen og dens udvikling har stor indflydelse på resultatet. Hvis krisen fortsætter som nu, 
er det dog ikke urealistisk med et beskedent overskud i 2012. Det arbejder vi alle på – hver dag,” 
siger Poul Damgaard.   

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Sparekassedirektør Poul Damgaard, tlf.: 96 98 02 34, mail: pd@himmerland.dk   

Se også: www.himmerland.dk  

 

Kort om Sparekassen Himmerland 

Sparekassen Himmerlands historie strækker sig tilbage til 1871, hvor den første af de sparekasser, 
der senere blev til Sparekassen Himmerland, blev dannet. I slutningen af 1960'erne fusionerede 5 
lokale himmerlandske sparekasser til Sparekassen Himmerland.  

I 2006 blev Sparekassen omdannet til et aktieselskab og blev børsnoteret. 

Sparekassen har hovedsæde i Aars og har desuden afdelinger i følgende byer: Aalborg, Aalestrup, 
Aarhus, Arden, Fjerritslev, Nibe, Suldrup, Als, Haverslev, Skørping, Støvring, Ranum og Løgstør.    

 


