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PRESSEMEDDELELSE 

 
          19. august 2013 

 
Tab og nedskrivninger falder støt i Sparekassen Himmerland  
 
Selvom tab og nedskrivninger fortsat befinder sig på et højt niveau, så viser udviklingen en klar 
faldende udvikling, som startede sidste år. 
 
Med en primær indtjening i første halvår 2013 på 90 mio. kr. rammer sparekassen et overskud på 6,3 
mio. kr. før skat. Det vil jeg betegne som mindre tilfredsstillende, men skal selvfølgelig ses i lyset af 
den fortsatte lavkonjunktur, siger sparekassedirektør Poul Damgaard. Derimod er jeg rigtig godt tilfreds 
med udviklingen i tab og nedskrivninger samt omkostningerne, som er med til udligne de faldende 
renteindtægter.  
 
Over 2.000 nye kunder fandt vej 
Tilgangen af nye kunder er også rigtig fin og har fået yderligere fart efter offentliggørelsen af en større 
analyse af pengeinstitutpriser i seneste udgave af forbrugerrådets magasin Tænk Penge. I denne 
analyse bliver sparekassen kåret som det billigste pengeinstitut i en undersøgelse af priserne blandt 
hele 32 pengeinstitutter. Denne analyse har medvirket til endnu flere henvendelser end vanligt, og vi 
kan nu se, at mange af disse har udmøntet sig i nye kundeforhold.  
 
Omkostningerne falder fortsat 
Når aktivitetsniveauet er lavt, så må vi gribe til ”værktøjer”, vi selv er herre over og tilpasse 
forretningen. Det er sket løbende med organisationsændringer og strukturtilpasninger i afdelingsnettet, 
og effekten begynder efterhånden at slå rigtig fint igennem i vore omkostninger, som vi har reduceret 
med over 6% i det seneste års tid. 
 
Tab og nedskrivninger falder med over 34% 
Selvom beløbet til tab og nedskrivninger som nævnt endnu befinder sig på et forholdsvist højt niveau, 
er den faldende tendens fra 2012 fortsat i år. Her i første halvår er faldet på over 34%, og beløbet 
lander på 80,8 mio. kr. Af dette beløb kan 1/3 henføres til private kunder. Der er tale om en særdeles 
positiv udvikling, som vi forventer fortsætter resten af året. Selvom mange erhverv stadig har det svært 
og en del privatkunder vil få udfordringer, så vurderer vi, at det værste er overstået. 
 
Udlån i fortsat fald 
Tendensen med at kunderne afvikler gæld og sparer op i stedet er ikke ændret her i første halvdel af 
2013. Vi har sat flere initiativer i gang blandt andet indenfor bolig- og energirenoveringer, men det 
alene kan ikke opveje den afventende udvikling, der er i samfundet for øjeblikket. Det er den store 
udfordring – ikke alene for Sparekassen Himmerland – men for alle pengeinstitutter, fortsætter Poul 
Damgaard. Lige nu må vi blot konstatere, at lysten til at låne er der simpelthen ikke. 
At sparekassens udlån har været faldende gennem finanskrisen skyldes også, at der er blevet strammet 
op på kreditpolitikken og sket løbende tilpasninger af forretningsmodellen, således at der er endnu 
mere fokus på, at lånene ydes til kunder bosiddende i sparekassens naturlige markedsområde. 
 



Side 2 af 2  

Ingen kreditklemme her – ny lånepulje på vej 
Vi ser ingen ”kreditklemme”, men står klar med pengene til gode og sunde projekter. For at ingen skal 
være i tvivl, så sætter vi også handling bag ordene, idet vi nu lancerer en lånepulje til erhverv på 50 
mio. kr. Vi må konstatere, at Vækstfonden har ændret på sine vilkår og forringet dem, hvorfor vi med 
puljen tager initiativ til at understøtte gode ideer, som kan skabe vækst og nye arbejdspladser i vort 
markedsområde. Som et lokalt pengeinstitut medvirker vi gerne til at strække os lidt længere, da det vil 
være nødvendigt for at skubbe initiativer i gang. Dermed løber vi også en større risiko, hvilket vi er helt 
bevidste om. Det afgørende i sådanne situationer er, at vi tror på projektet. 
 
 
Forventninger til 2013 
Ledelsen forventer fortsat, at den primære indtjening i sparekassen for 2013 vil ligge i niveauet 160-
180 mio. kr., og at tab og nedskrivninger vil falde i forhold til de senere år baseret på de nugældende 
regler og praksis. 
 
 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sparekassedirektør Poul Damgaard, Sparekassen 
Himmerland, tlf. 98 62 17 00. 
 
 


