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Primær indtjening på 100 mio. kr. i første halvår 2010  
 
Med en indtjening af den primære drift på 100 mio. kr. fastholder Sparekassen Himmerland de gode takter på ind-
tjeningssiden og er i overensstemmelse med det fastlagte budget. 
Nettoresultatet ramte 44 mio. kr. efter skat. Dette skal ses i lyset af, at der er betalt 20 mio. kr. i udgifter til Bank-
pakke 1, ligesom tab og nedskrivninger fortsat ligger på et relativt højt niveau på grund af konjunkturerne. 
 
Stærk likviditet 
Likviditet er hjerteblod for et pengeinstitut, og her står sparekassen særdeles stærkt med en overdækning på 
393% i forhold til de gældende lovkrav. Sparekassen er også samtidig i den gunstige situation, at kundernes ind-
lån overstiger kundernes udlån. 
 
Gevinst på værdipapirer 
Sparekassen har også opnået et rigtigt godt resultat på sine investeringer i aktier og obligationer, idet der i første 
halvår har været en positiv kursregulering på 91 mio. kr. 
 
Stærk og solid 
Sparekassen Himmerland er et meget solidt pengeinstitut med en solvens på 20,5%. Det individuelle solvensbe-
hov er beregnet til 9,6%, så sparekassens solvens er altså mere end dobbelt så stor som behovet. Sparekassen 
Himmerland må – ikke mindst på den baggrund - anses for at stå meget stærkt og solidt i det finansielle landskab. 
 
Nye lokale initiativer 
I forbindelse med offentliggørelse af regnskabet for 2009 nævnte vi bl.a., at der på trods af de dårlige konjunktu-
rer, ikke skal herske tvivl om, at Sparekassen Himmerland fortsat vil spille en aktiv rolle til gavn for de områder, 
hvor vi er repræsenteret.  
Vi har i første halvår af 2010 sat handling bag ordene ved at lancere en boligpulje og en erhvervspulje – begge til 
en favorabel rente. Boligpuljen er en håndsrækning til den hårdt ramte boligsektor, så folk får mere lyst til at lave 
boligforbedringer – ikke mindst energibesparende foranstaltninger, og håndværksvirksomhederne kan få mere 
gang i hjulene. Pengene i erhvervspuljen er øremærket til at understøtte eksisterende virksomheders vækst og 
udvikling, således at der også vil kunne skabes flere arbejdspladser i vort område. Puljen kan ligeledes bruges til 
opstart af nye virksomheder. 
Der har været en meget stor interesse for boligpuljen, mens interessen for erhvervspuljen har været mere af-
dæmpet. 
 
Fortsat positive forventninger til fremtiden 
Sparekassen tror på en fortsat afdæmpet økonomisk vækst i resten af 2010 og fastholder forventningen om en 
primær indtjening på 150-200 mio. kr. for 2010. 
 
Flere detaljer om sparekassens halvårsregnskab kan ses i medsendte halvårsrapport. 
 
 
Med venlig hilsen 
Sparekassen Himmerland A/S 
 
 
 
Svend Jørgensen 
Sparekassedirektør  
 
  
 


