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Mindre underskud men bundsolid 

Sparekassen Himmerland har fået 8.200 nye kunder i første halvår, præsterer overskud på den dag-

lige drift og har en meget høj solvens. Samlet set bliver resultatet for første halvår imidlertid et 

mindre underskud. 

”Vores kunder kan være helt trygge ved at være i Sparekassen Himmerland, for vi hører til blandt 
landets stærkeste pengeinstitutter. Og det uanset, at vi desværre leverer et mindre samlet underskud 
i første halvår på 44 mio. kr.,” siger Svend Jørgensen, sparekassedirektør i Sparekassen Himmer-
land.  

Han glæder sig imidlertid over, at Sparekassen tjener penge på sine daglige forretninger, så der er et 
plus på 73 mio. kr. på den primære drift. Han forventer, at Sparekassens primære indtjening for hele 
året bliver et plus i størrelsesordenen 140 til 190 mio. kr.   

 

Solid og sund 

Sparekassens formue (egenkapitalen) er meget stor i forhold til Sparekassens størrelse, 1.500 mio. 
kr., og Sparekassens evne til at modstå tab er helt i top: Solvensen for halvåret er 18,2 pct., hvor lo-
ven kræver 8 pct. Formuen er så stor, at hverken tab på enkelte kunder eller den samlede tabsrisiko 
på alle kunderne vil kunne bringe Sparekassen i fare.  
Der er en sund balance og udvikling mellem udlån og indlån. Sparekassen har lånt 6,9 mia. kr. ud, 
hvilket overgås af indeståender på 7,3 mia. kr. Med hensyn til Sparekassens adgang til penge (likvid 
beholdning) er der en overdækning på 159 pct. i forhold til lovens krav. Desuden lever Sparekassen 
allerede op til alle krav i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant og også til fremtidens skærpede 
krav til at drive pengeinstitut, de såkaldte Basel III regler.     

 

Bakker op og har råd til at vente på bedre tider 

”Vi har heldigvis masser af kræfter til at modstå dårlige tider, og vi må desværre konkludere, at 
mange af de små og mellemstore virksomheder, som sælger til det danske marked, fortsat mærker 
krisen. Den type virksomheder har vi en del af i vores markedsområde, og de udfordringer, som de 
mærker, kan aflæses i en del af deres regnskaber, som vi har modtaget i de seneste par måneder. 
Desuden har vi kunder, der tidligere har lånt til investeringer i ejendomme og værdipapirer. Her 
mærkes det også, at tiderne er blevet dårligere,” siger Svend Jørgensen.  

Nedskrivninger på udlån samt hensættelser til tab på garantier er udgiftsført med 112 mio. kr. mod 
117,7 mio. kr. i første halvår 2010.   
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”Vi går langt for at støtte op om det lokale erhvervsliv i dårlige tider, da vi gennem generationer har 
drevet et sundt pengeinstitut i tæt samarbejde med erhvervslivet og også har tænkt os at gøre det i 
mange år fremover. Vi har råd til at vente på bedre tider,” siger Svend Jørgensen. 

 

Kræfter til at hjælpe andre 

Sparekassen Himmerland har bevist, at det er muligt at tjene penge i kriseårene, men mærker selv-
følgelig øgede omkostninger på grund af krisen. Siden 2008 har Sparekassen alene betalt godt 157 
mio. kr. til Bankpakke 1 og nødlidende pengeinstitutter. 

”Siden krisens start i 2008 har vi stort set været i stand til at tjene penge nok til at dække tab fra eg-
ne kunder og den store ekstraregning,” siger Svend Jørgensen. 

Alene i første halvår har der været en ekstra betaling til indskydergarantifonden på 8,1 mio. kr. i 
forbindelse med kollaps i Amagerbanken og Fjordbank Mors.   

Sparekassen Himmerland reddede i starten af året kunder og garanter i Sparekassen Midtfjord, da 
denne var i vanskeligheder. ”Det har på kort sigt haft negativ indflydelse på vores regnskab, men vi 
har en klar forventning om, at vi kommer til at høste en positiv gevinst allerede i 2012,” siger Svend 
Jørgensen. 

Sparekassen har også haft ekstra omkostninger ved at hjælpe 80 ’røde kunder’ fra den tidligere 
EBH-Bank ud af Finansiel Stabilitet. Sparekassen forventer på lidt længere sigt, at kunderne bidra-
ger positivt til indtjeningen.  

 

Uro på børserne  

Uro på fondsbørserne har resulteret i en negativ kursregulering for Sparekassen Himmerland på 15 
mio. kr. mod et plus på 91 mio. kr. i første halvår 2010. 

”Vi har haft en stor obligationsbeholdning på grund af vores forholdsmæssige store formue, og der-
for har det været relativt dyrt for os, når kurserne er faldet. Vi har også valgt at være godt polstret 
med penge, og det koster selvfølgelig, når efterspørgslen ikke er så stor, og så har vi alene anbragt 
pengene i sikre, danske papirer ud fra et ønske om maksimal sikkerhed. Denne forsigtige politik be-
taler vi prisen for, men vi har ikke ønsket at investere i obligationer eller aktier i lande som f.eks. 
Irland, Grækenland og Italien, som har oplevet store kursfald,” siger Svend Jørgensen. 

Med baggrund i Sparekassens stærke fundament, har Sparekassen i maj og juni – før aftalt tid – 
nedbragt sine obligationslån med 1,3 mia. kr., hvilket fremadrettet gør Sparekassen mindre sårbar 
over for kursreguleringer i negativ retning.  

 

Fokus på omkostninger 

I første halvår reducerede Sparekassen antallet af medarbejdere med 7 ved naturlig afgang, og det 
var 9 i 2010. ”Vi har hele tiden fokus på vores omkostninger og på at opnå synergi. Det er ikke 
mindst vigtigt i en tid, hvor der er lavkonjunktur,” siger Svend Jørgensen.   

 

Mange nye kunder 

I halvåret er der kommet 8.212 nye kunder til. De 5.300 er kommet via sammenlægningen med 
Sparekassen Midtfjord. 

”Vi har været glade for at tage mod kunderne fra Sparekassen Midtfjord, og de næsten 3.000 øvrige 
nye kunder er en flot kundetilgang, som vi ser som et tegn på, at de er trygge ved Sparekassen og 
søger os på grund af stærke kapitalforhold,” siger Svend Jørgensen.   
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Vil sætte gang i hjulene 

Svend Jørgensen håber, at der snart kommer mere vækst i samfundet, og forsøger på forskellig vis 
at understøtte udviklingen lokalt med bl.a. attraktive lån. Sidste år lancerede Sparekassen en bolig-
pulje og en erhvervspulje, og nu kommer der en ny og forbedret erhvervspulje på 100 mio. kr. med 
en rente på 3,95% frem til nytår.  

”Den først erhvervspulje er kommet flere virksomheder til gavn, men puljen kom på et tidspunkt, 
hvor de små og mellemstore virksomheder var meget forsigtige med at investere. Dog kan ingen i 
længden spare sig ud af lavkonjunkturen. Derfor kommer vi med endnu en erhvervspulje med end-
nu bedre vilkår og støtter dermed op om Regeringens erhvervsfremmende aktiviteter,”  siger Svend 
Jørgensen. 

Boligpuljen har været så populær, at der nu lanceres en ny på 100 mio. kr. ”Mange ønsker at for-
bedre boligen, og de ønsker har fået et ekstra skub af Folketingets vedtagelse af fradrag for bolig-
forbedringer,” siger Svend Jørgensen. 

Lige før sommerferien lancerede Sparekassen desuden en pulje med billån til meget skarpe priser, 
da flere nu realiserer ønsket om en ny bil.  

 

Positive forventninger 

Sparekassen forventer fortsat en primær indtjening på 140 til 190 mio. kr. for hele 2011, dog i den 
nedre del af spændet. 

På grund af den fortsatte lavkonjunktur forventes det ikke, at de økonomiske vilkår for kunderne 
forbedres på kort sigt. Derfor forventer Sparekassen, at tab og nedskrivninger i en periode endnu vil 
være på et niveau, der ligger over det normale. Dog forventes niveauet at være lavere i andet halvår 
end i første halvår. 

 

          

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  

Sparekassedirektør Svend Jørgensen, tlf.: 98 62 17 00, mail: sj@himmerland.dk  

Se også: www.himmerland.dk  

Vedlagt er nøgletallene. Det fulde regnskab kan ses på www.himmerland.dk under menupunktet 

’om os’ og ’regnskaber’. 

 

 


