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Markant forbedring af indtjeningen i Sparekassen Himmerland  
 
Med en indtjening på 108 mio. kr. på den primære drift i første halvår af 2012, har Sparekassen 
Himmerland forbedret sin indtjening med 35 mio. kr. set i forhold til første halvår 2011, hvor den 
primære drift udgjorde 73 mio. kr. En stigning svarende til 48%. 
Nettoresultatet ramte et overskud på 3,5 mio. kr. efter skat mod et underskud på 44 mio. kr. for første 
halvår 2011. Det er vi ganske godt tilfredse med, siger sparekassedirektør Poul Damgaard set i lyset af 
de nuværende konjunkturer, og når der tages højde for de forøgede nedskrivninger, som ikke mindst 
skyldes Finanstilsynets generelle stramning af reglerne. 
 
Gevinst på værdipapirer 
Også sparekassens afkast af investeringer i obligationer og aktier ser rigtig fornuftig ud. Således blev 
der opnået en gevinst på 24 mio. kr. mod et tab på 15 mio. kr. i første halvår 2011. 
 
Stramning af nedskrivningsregler 
I foråret gennemførte Finanstilsynet en stramning af de regler, der gælder for pengeinstitutternes 
nedskrivninger. For vores vedkommende har alene en sådan regelændring betydet, at vi har måttet 
nedskrive 40 mio. kr. ekstra end oprindelig planlagt. Sparekassens tab og hensættelser udgør herefter 
123 mio. kr.  
 
Fald i omkostningerne 
De organisationstilpasninger og ændringer i afdelingsstrukturen, som sparekassen har foretaget i 
efteråret 2011 og i foråret 2012, er nu begyndt at sætte sine tydelige positive spor i regnskabet. 
Udviklingen er vendt, idet omkostningerne er faldet med ca. 2 mio. kr. i forhold til første halvår 2011. 
 
Stabilt forretningsomfang 
Sparekassen Himmerlands forretningsomfang er på 15,5 mia. kr., hvilket har været stabilt gennem det 
seneste år. Vi mærker fortsat, at kunderne er tilbageholdende med at låne og hellere vil afvikle gæld, 
idet udlånet nu er på 6,4 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 2,7%. Også kundernes lyst til at spare 
mere op mærker vi tydeligt, idet indlånet er steget med 4% i forhold til første halvår 2011, og nu er på 
7,5 mia. kr. 
 
Stor aktivitet på boligområdet 
Den faldende rente har igennem hele foråret medvirket til en meget stor aktivitet på boligområdet. Vi 
oplevede den største konverteringsbølge i sparekassens historie, idet kunderne viste stor interesse for 
at ”komme i sikker havn” – ikke alene ved at udskifte de variabelt forrentede kreditforeningslån til lån 
med en fast rente, som må anses for at være historisk lav, men også i høj grad ved at udskifte ”5% 
lånene”. 
Samtidig kan vi også konstatere lidt mere gang i bolighandlen en del steder i vort markedsområde.  
 
Forventninger 
Sparekassen Himmerlands primære indtjening er noget bedre end budgetteret, og det har også fået os 
til at opjustere forventningerne til 2012. Hvor vi før forventede 160 – 180 mio. kr. i primær indtjening, 
så regner vi nu med, at det bliver i niveauet 180 – 200 mio. kr. 
Selvom der fortsat er lavkonjunktur, så forventer vi også lavere tab og nedskrivninger i 2. halvår end i 1. 
halvår, hvor nedskrivningerne var meget påvirket af de nye nedskrivningsregler, slutter Poul Damgaard. 


