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IIIIndtjeningndtjeningndtjeningndtjening    fra primær drift fra primær drift fra primær drift fra primær drift på på på på 33335555 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.        

 

Primær indtjening følger budgettet.Primær indtjening følger budgettet.Primær indtjening følger budgettet.Primær indtjening følger budgettet.    

 
Kurstab på obligationer præger Kurstab på obligationer præger Kurstab på obligationer præger Kurstab på obligationer præger resultatet.resultatet.resultatet.resultatet.    

    
FortsatFortsatFortsatFortsat særdeles særdeles særdeles særdeles solid  solid  solid  solid solvens og solvens og solvens og solvens og likviditet.likviditet.likviditet.likviditet.    

    
 
    
    
Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
• Sparekassen Himmerland overtog den 6. februar 2011 Sparekassen Midtfjord, hvilket har betydet en ud-

videlse af sparekassens forretningsgrundlag med ca. 5.300 kunder med et forretningsomfang målt på 
udlån, indlån og garantier på i alt ca. 0,9 mia. kr. 

 
• Efter overtagelsen har Sparekassen Himmerland 19 afdelinger og 300 medarbejdere, som betjener ca. 

61.000 kunder. 
 
• Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 35 mio. kr. og følger budgettet. Indtjeningen fra 

den primære drift opgøres som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, resultat af kapitalan-
dele i tilknyttede virksomheder og skat. 

  
• Sparekassens solide likviditetsoverskud har primært været placeret i danske realkreditobligationer, og 

da renteniveauet er steget i 2011, har dette betydet en negativ kursregulering på sparekassens obliga-
tionsbeholdning på 23 mio. kr. i 1. kvartal 2011.  

 
• Som en konsekvens af den økonomiske krise og den generelle lavkonjunktur har sparekassen haft tab 

og nedskrivninger på udlån og garantier på 27 mio. kr. 
  
• Sparekassens resultat før skat udgør -12 mio. kr. og efter skat -9 mio. kr.  
 
• Sparekassens udlån udgjorde ved kvartalets udgang 6,7 mia. kr., indlån 7,4 mia. kr. og garantier 1,5 

mia. kr. Det samlede forretningsomfang er således på 15,6 mia. kr., og sparekassens indlån kan fuldt ud 
finansiere udlånet. 

  
• Sparekassens kernekapitalprocent og solvens er pr. 31. marts 2011 på hhv. 17,5 og 18,3.  
 
• Sparekassen har en likviditetsreserve på 255% mere end lovens krav. 
 
• Finanstilsynet har lanceret den såkaldte Tilsynsdiamant, der angiver 5 pejlemærker med grænseværdier 

som i fremtiden skal bruges til at vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet 
sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de fremtidige rammer, som Finanstilsynet 
har sat op for en sund bankforretning.  

 
Som det fremgår af følgende skema, ligger alle Sparekassen Himmerlands nøgletal langt inden for Fi-
nanstilsynets grænseværdier - på alle 5 pejlemærker. Det betyder, at Sparekassen Himmerland allerede 
nu lever op til de fremtidige skærpede krav, der gælder fra primo 2013. 
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Resultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtræk    
    
• Sparekassens nettorenteindtægter udgør 75 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end i samme periode 

af 2010. Den mindre indtægt skyldes bl.a., at sparekassens ledelse som forberedelse til udløb af Bank-
pakke I af forsigtigheds hensyn valgte at styrke sparekassens likviditet endnu mere i foråret 2010. Spa-
rekassen er nu begyndt at afvikle noget af dette likviditetsoverskud, hvilket vil forbedre indtjeningen 
fremadrettet. 

 
• Gebyrer og provisionsindtægter udgør 36 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode af 2010. 
 
• Kursreguleringerne, der i alt er negative med 20 mio. kr., består af negative kursreguleringer på obliga-

tionsbeholdningen med 23 mio. kr., positive kursreguleringer på aktiebeholdningen med 2 mio. kr. og af 
valuta og finansielle instrumenter mv. på 1 mio. kr. Sparekassens fondsbeholdning består hovedsageligt 
af danske realkreditobligationer samt aktier i finansielle institutter og sektorvirksomheder. 

 
• Udgifter til personale og administration udgør 72 mio. kr. Udgifter til personale er steget fra 38 mio. kr. 

til 42 mio. kr., mens udgifter til administration er steget fra 27 mio. kr. til 30 mio. kr. Stigningen i udgif-
ter til personale og administration skyldes primært Sparekassen Himmerlands overtagelse af Sparekas-
sen Midtfjord. 

 
• I 1. kvartal 2011 har sparekassen udgiftsført tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 27 mio. kr. 

mod 53 mio. kr. i samme periode af 2010. Tab og nedskrivninger vedrører primært erhvervskunder, 
mens sparekassen kun i begrænset omfang har konstateret tab på privatkunder. 

 
• Resultatet før skat udgør -12 mio. kr. og efter skat -9 mio. kr. for 1. kvartal 2011. 
 
 
BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk    
 
• Balancen er på 12,0 mia. kr. pr. 31. marts 2011 mod 12,5 mia. kr. pr. 31. marts 2010, hvilket svarer til et 

fald på 3,5%. I forhold til 31. december 2010 er balancen faldet med 0,3 mia. kr. svarende til 2,1%. 
 
• I forhold til 31. marts 2010 er udlån steget med 0,2 mia. kr. til 6,7 mia. kr. svarende til 3,8%, mens det 

samlede indlån incl. puljer er steget med 0,3 mia. kr. til 7,4 mia. kr. svarende til 4,6%. 
 
• I forhold til 31. december 2010 er udlån steget med 0,4 mia. kr. svarende til 5,9%, mens det samlede 

indlån incl. puljer er steget med 0,2 mia. kr. svarende til 2,4%. Stigningerne skyldes primært overtagel-
sen af Sparekassen Midtfjord. 

 
• De samlede garantier udgør 1,5 mia. kr. pr. 31. marts 2011 mod 2,0 mia. kr. pr. 31. marts 2010 og 1,6 

mia. kr. pr. 31. december 2010. Faldet i garantierne skyldes bl.a., at der ikke længere er så lang ventetid 
for den digitale tinglysning. 

 
• Det er sparekassens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Nøg-

letallet ”Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån” udgør således 96,0 pr. 31. marts 2011 mod 94,7 pr. 
31. marts 2010 og 91,0 pr. 31. december 2010. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kunde-
udlånene. 

    

    

Pejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i Tilsynsdiamannnntentententen    

    

Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i 

TilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamanten    

Sparekassens Sparekassens Sparekassens Sparekassens 

nøgletalnøgletalnøgletalnøgletal        

pr. 3pr. 3pr. 3pr. 31/31/31/31/3 201 201 201 2011111    

 

Summen af store engagementer 

 

Max. 125% 

 

10,6% 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% 3,8% 

Stabil funding Max. 1 0,6 

Ejendomseksponering Max.  25% 14,4% 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 254,9% 
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• Sparekassens obligationsbeholdning og tilgodehavender hos andre pengeinstitutter og Nationalbanken 

udgør 3,8 mia. kr. og er dermed faldet med 0,6 mia. kr. i forhold til 31. marts 2010 og 31. december 
2010. Dette skyldes bl.a., at sparekassen gennem det seneste år har indfriet gæld til andre kreditinsti-
tutter for 1,1 mia. kr. samt efterstillede kapitalindskud på 0,1 mia. kr., samtidig med at sparekassens ob-
ligationslån alene er forøget med 0,7 mia. kr. 

 
• Egenkapitalen udgør 1,5 mia. kr. pr. 31. marts 2011, som pr. 31. marts 2010 og pr. 31. december 2010. 
 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,4 pr. 31. 

marts 2011 mod 4,2 pr. 31. marts 2010 og pr. 31. december 2010. 
 
 
KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    
 
• Sparekassens basiskapital udgør 1,7 mia. kr. pr. 31. marts 2011 som, sammenholdt med de risikovæg-

tede poster på 9,4 mia. kr., giver en solvens på 18,3 mod 20,4 pr. 31. marts 2010 og 18,7 pr. 31. de-
cember 2010.  

 
• Pr. 31. marts 2011 udgør sparekassens kernekapitalprocent 17,5 mod 18,3 pr. 31. marts 2010 og 17,8 

pr. 31. december 2010. Dette betyder bl.a., at sparekassen selv uden medregning af supplerende kapital 
på 125 mio. kr. har et solidt kapitalgrundlag, og sparekassen opfylder således allerede nu de forventede 
kapitalkrav i de kommende Basel III-regler. 

 
• Baggrunden for, at sparekassens solvens og kernekapitalprocent er faldet det seneste år, er bl.a., at spa-

rekassen som følge af sit solide kapitalgrundlag foretog en førtidig indfrielse af ansvarlig lånekapital for 
100 mio. kr. pr. 1. november 2010, hvilket betød et fald i solvensen på ca. 1%-point. Herudover skyldes 
faldet, at sparekassens overtagelse af Sparekassen Midtfjord skete uden en samtidig kapitaltilførsel, 
hvilket derfor betød et fald i solvensen og kernekapitalprocenten på ca. 1%-point.  

 
• Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. En beskrivelse 

af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er be-
skrevet i sparekassens risikorapport, der kan findes på hjemmesiden www.himmerland.dk under punk-
tet Aktionær og Oplysningsforpligtelser, hvortil der henvises. Sparekassens individuelle solvensbehov er 
opgjort til 10,6% pr. 31. marts 2011. 

 
• Sparekassens solvens på 18,3% er således 7,7-procentpoint højere end det individuelle solvensbehov, 

svarende til en dækning på 173%, og det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen fuldt ud 
er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktiviteter. 

 
LikviditetLikviditetLikviditetLikviditet    
 
• Sparekassen har fortsat en meget solid likviditet, og overdækningen i forhold til lovkravet er på 255% 

mod 337% pr. 31. marts 2010 og 375% pr. 31. december 2010. Faldet i overdækningen skyldes pri-
mært, at Nationalbankens midlertidige lånerammer mv. er bortfaldet ultimo februar 2011.  

 
• Sparekassen udstedte i 2010 statsgaranterede obligationslån for i alt 2,1 mia. kr. med en løbetid på 3 år. 

Som følge af sparekassens fortsatte solide likviditet har sparekassen besluttet at foretage en førtidig 
indfrielse af tre af obligationslånene for i alt 1,1 mia. kr. i løbet af 2. kvartal 2011. 

 
• Det er ledelsens vurdering, at sparekassens likviditetsberedskab er solidt og godt dækket af i de kom-

mende år. 
 
ForventForventForventForventninger til resultatet for 20ninger til resultatet for 20ninger til resultatet for 20ninger til resultatet for 2011111111        
 
• Sparekassens forventning til indtjening fra den primære drift, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kurs-

reguleringer, resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og skat, på 140-190 mio. kr. fasthol-
des. 

 
Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
 
• Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2010. 
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ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal            
    2020202011111111    2020202010101010    2020202010101010     
        t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.      _______ _______ _______ 

Renteindtægter  125.967 135.560 533.528 

Renteudgifter  50.672 49.174 200.791  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        75757575....295295295295    88886666....386386386386    333332323232....737737737737    

    

Udbytte af aktier mv.  239 93 2.264 

Gebyrer og provisionsindtægter  35.445 35.954 126.689 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  2.497 2.850 7.288  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        111108080808....482482482482    111119191919....583583583583    444454545454....402402402402    

 

Kursreguleringer  -19.982 35.585 66.386 

Andre driftsindtægter  985 2.937 6.483 

Udgifter til personale og administration  71.943 65.197 262.252 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  3.052 2.704 10.956 

Andre driftsudgifter   0 9.329 47.686 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  27.188 53.149 246.653 

Tab på garanti vedrørende Bankpakke I  0 0 21.130 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  205 218 2.768  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        ----12121212....493493493493    27272727....944944944944    ----58585858....638638638638    

 

Skat af periodens resultat  +3.174 6.932 +19.494  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat -9999....319319319319 22221111....012012012012    ----39393939....144144144144  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2011201120112011    2010201020102010    2020202010101010    
        t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr. t. kr. t. kr. t. kr.       ________ ________ ________ 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  40.416 124.250 128.447 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  370.711 424.938 1.208.226 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  0 77.329 0 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  6.652.233 6.333.761 6.283.402 

Obligationer til dagsværdi   3.433.265 3.919.176 3.118.458 

Aktier mv.   566.304 437.572 550.301 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  17.107 13.545 16.095 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  498.302 538.302 548.107 

Immaterielle aktiver  63.786 39.317 40.553 

Grunde og bygninger i alt  149.849 146.992 140.053 

Investeringsejendomme  49.760 55.610 49.760 

Domicilejendomme  100.089 91.382 90.293 

Øvrige materielle aktiver  19.983 21.428 20.426 

Aktuelle skatteaktiver  23.122 32.781 18.840 

Udskudte skatteaktiver  21.224 0 18.050 

Aktiver i midlertidig besiddelse  33.475 19.605 32.428 

Andre aktiver  134.841 329.962 163.441 

Periodeafgrænsningsposter  16.077 13.914 15.026  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        11112222....040040040040....695695695695    11112222....472472472472....872872872872    11112222....301301301301....853853853853     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        33331/31/31/31/3    33331/31/31/31/3    31/1231/1231/1231/12    
        2020202011111111    2010201020102010    2020202010101010    
        t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kt. kt. kt. kr.r.r.r.    t. kr. t. kr. t. kr. t. kr.       ________ ________ ________ 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  21.883 1.086.407 221.802 

Indlån og anden gæld  6.927.711 6.563.497 6.705.862 

Indlån i puljeordninger  498.302 538.302 548.107 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  2.230.839 1.479.802 2.230.467 

Andre passiver  421.053 691.042 666.445 

Periodeafgrænsningsposter  1.143 1.111 1.159  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    10101010....101010100000....939393931111    10101010....360360360360....161161161161    11110000....373373373373....842842842842     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til udskudt skat 0 8.500 0 

Hensættelser til tab på garantier 9.562 36.291 8.949  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    9999....562562562562    44444444....791791791791    8888....949949949949     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  423.104 523.710 423.317  _________ _________ _________ 

EfteEfteEfteEfterstillede kapitalindskudrstillede kapitalindskudrstillede kapitalindskudrstillede kapitalindskud    444422223333....104104104104    523523523523....710710710710    423423423423....317317317317     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Lovpligtige reserver 14.300 11.545 14.095 

Overført overskud  1.422.910 1.462.777 1.411.762  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.555507070707....098098098098    1.1.1.1.555544444444....210210210210    1.1.1.1.495495495495....745745745745     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    11112222....040040040040....695695695695    11112222....472472472472....872872872872    11112222....301301301301....853853853853     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  1.548.799 1.961.166 1.588.559 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 102.258 106.274 103.820  _________ _________ _________ 

    1111....651651651651....057057057057    2222....000067676767....440440440440    1111....692692692692....379379379379     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    
                1. kvartal1. kvartal1. kvartal1. kvartal    1.1.1.1.    kvartalkvartalkvartalkvartal    
                2011201120112011        2020202010101010    2020202010101010        ______ ______ ______  

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    18,3 20,4 18,7 

Kernekapitalprocent   17,5 18,3 17,8 

Individuelt solvensbehov    10,6 9,4 10,2 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   -3,3 7,3 -3,9 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   -2,5 5,5 -2,6 

Indtjening pr. omkostningskrone   0,9 1,2 0,9 

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   2,5 1,9 2,7 

Valutaposition   1,9 13,6 2,6 

Valutarisiko   0,1 0,0 0,1 

    

LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   254,9 336,8 374,7 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   96,0 94,7 91,0 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

Udlån i forhold til egenkapital   4,4 4,2 4,2 

Periodens udlånsvækst   5,9 -0,5 -2,4 

Periodens nedskrivningsprocent   0,3 0,6 3,2 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   5,5 4,0 4,0 

Summen af store engagementer   10,6 12,6 10,4 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast*)    

Periodens resultat pr. aktie    -1,7 3,8 -7,2 

Indre værdi pr. aktie    275,2 287,0 277,3 

Børskurs/indre værdi pr. aktie    0,9 0,9 0,9 

Børskurs ultimo    243 271 244,5 

Antal aktier (i 1.000 stk.)    5.496 5.496 5.496 

 
 
*) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. 

 


