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Vi gør opmærksom på, at dette er en periodemeddelelse 
– og ikke en kvartalsrapport, jf. Fondsbørsens regler herfor. 
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IIIIndtjeningndtjeningndtjeningndtjening    fra primær drift fra primær drift fra primær drift fra primær drift på på på på 41414141 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.        

 

OverskudOverskudOverskudOverskud    efter skatefter skatefter skatefter skat på  på  på  på 4444 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.    
    

Fortsat sFortsat sFortsat sFortsat solid olid olid olid solvenssolvenssolvenssolvens og  og  og  og likviditet.likviditet.likviditet.likviditet.    
    

    

Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
• Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 41 mio. kr. for 1. kvartal 2013, hvilket er som for-

ventet. Indtjeningen fra den primære drift opgøres som indtjeningen før nedskrivninger, kursregulerin-
ger, udgifter til sektorløsninger og skat. 

 
• Kursreguleringer af Sparekassens beholdninger af aktier og obligationer mv. er positive med 13 mio. kr. 
 
• Tab og nedskrivninger på udlån mv. er udgiftsført med 37 mio. kr. 
 
• Sparekassens andel af sektorens bidrag til Indskydergarantifonden udgør 3,8 mio. kr. for 1. kvartal 2013, 

og herudover er der udgiftsført 1,4 mio. kr. svarende til Sparekassens andel af Afviklingsafdelingens tab 
i forbindelse med afvikling af Fjordbank Mors m.fl. Der er derfor i alt udgiftsført 5,2 mio. kr. vedrørende 
sektorløsninger under ”Andre driftsudgifter”. 

 
• Den 8. marts 2013 afsagde retten i Hjørring dom i sagen om kursmanipulation mod Sparekassen Him-

merland A/S, den tidligere sparekassedirektør samt to tidligere medarbejdere. Sparekassen blev idømt 
en bøde på 5 mio. kr., og selvom sagen er anket, har Sparekassen af forsigtighedshensyn valgt at hen-
sætte bøden i 1. kvartal 2013 under ”Andre driftsudgifter”.  

 
• Sparekassens resultat før skat udgør 5,5 mio. kr. og efter skat 4,1 mio. kr. Sparekassens resultat anses 

for tilfredsstillende under de nuværende konjunkturer, og når der tages højde for den hensatte bøde på 
5 mio. kr. 

 
• Ved kvartalets udgang udgjorde Sparekassens udlån 5,8 mia. kr., indlån 7,4 mia. kr. og garantier 1,4 

mia. kr. Det samlede forretningsomfang udgør således 14,6 mia. kr., og Sparekassens indlån kan fuldt 
ud finansiere udlånet. 

 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger på et forsigtigt niveau på 4,1 pr. 31. marts 

2013. 
 
• I 1. kvartal 2013 har Sparekassen indfriet de to resterende statsgaranterede obligationslån på i alt 622 

mio. kr., og Sparekassens likviditetsreserve udgør herefter 181% mere end lovens krav. 
 
• Sparekassens kernekapitalprocent og solvens udgør henholdsvis 19,1 og 17,7 pr. 31. marts 2013. Spare-

kassens overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 11,5% udgør dermed 6,2%-point. 
 
• Sparekassens nøgletal ligger alle langt inden for Finanstilsynets grænseværdier i den såkaldte Tilsynsdi-

amant. Tilsynsdiamanten angiver 5 pejlemærker med grænseværdier, som Finanstilsynet bruger til at 
vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet sig inden for alle fem grænseværdi-
er, overholder instituttet de rammer, som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning.  
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Resultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtræk        
    
• Sparekassens nettorenteindtægter udgør 69 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mindre end i samme periode 

af 2012. De mindre nettorenteindtægter skyldes i væsentligt omfang, at Sparekassens udlån gennem 
det seneste år er reduceret fra 6,4 mia. kr. til 5,8 mia. kr. 

  
• Gebyrer og provisionsindtægter udgør 43 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end i samme periode af 

2012. Dette skyldes primært, at der i 1. kvartal 2012 var en høj aktivitet på boligområdet, hvilket der ik-
ke har været i 2013. 

 
• Kursreguleringerne, der i alt er positive med 13 mio. kr., består af positive kursreguleringer på obligati-

onsbeholdningen med 7 mio. kr. og på aktiebeholdningen med 8 mio. kr., mens kursreguleringer af va-
luta og finansielle instrumenter mv. har været negative med 2 mio. kr.  

 
• Udgifter til personale og administration udgør 69 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end i samme pe-

riode af 2012, svarende til et fald på 2,6%. Sparekassens tilpasninger af organisationen og afdelings-
strukturen gennem de senere år til det fortsat lave aktivitetsniveau i samfundet kan således ses på det 
fortsat faldende omkostningsniveau. 

 
• Nedskrivninger på udlån samt hensættelser til tab på garantier er udgiftsført med 37 mio. kr., hvilket er 

10 mio. kr. mindre end i samme periode af 2012, hvor der blev udgiftsført 47 mio. kr.. De samlede ned-
skrivninger på udlån udgør 559 mio. kr. pr. 31. marts 2013, mens hensættelser til tab på garantier udgør 
2 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 7,1 pr. 31. marts 2013 mod 5,7 året før. 

 
• Under ”Andre driftsudgifter” er udgiftsført Sparekassens bidrag til sektorløsninger på i alt 5,2 mio. kr. 

mod 4,3 mio. kr. for samme periode i 2012. Endvidere er den bøde på 5 mio. kr., som Sparekassen blev 
idømt ved retten Hjørring vedrørende kursmanipulationssagen, udgiftsført under ”Andre driftsudgifter”. 

 
• Resultatet før skat udgør 5,5 mio. kr. og efter skat 4,1 mio. kr. for 1. kvartal 2013. 

    

    

Pejlemærke i Pejlemærke i Pejlemærke i Pejlemærke i TilsynsdiamaTilsynsdiamaTilsynsdiamaTilsynsdiamannnntentententen    

    

Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i 

TilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamanten    

Sparekassens Sparekassens Sparekassens Sparekassens 

nøgletalnøgletalnøgletalnøgletal        

pr. 3pr. 3pr. 3pr. 31111////3333 201 201 201 2013333    

 

Summen af store engagementer 

 

Max. 125% 

 

14,5% 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% -10,1% 

Stabil funding Max. 1 0,7 

Ejendomseksponering Max.  25% 15,5% 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 180,6% 
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BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk    
 
• Sparekassens samlede balance på ca. 10 mia. kr. har været stabil gennem det seneste år.  
 
• Sparekassens udlån udgør 5,8 mia. kr. pr. 31. marts 2013, og er dermed reduceret med 0,1 mia. kr. sva-

rende til 2,3% i forhold til ultimo 2012. Målt i forhold til 31. marts 2012 er Sparekassens udlån reduceret 
med 0,6 mia. kr. svarende til 10,1%. Til trods for at Sparekassen har iværksat forskellige udlånsinitiativer 
til f.eks. energirenoveringer mv., så mærker Sparekassen tydeligt, at kunderne ikke efterspørger så 
mange nye lån, men i stedet afvikler deres gæld og foretager opsparing, herunder af udbetalte efter-
lønspenge i 2012.  

 
• Det samlede indlån incl. puljer udgør 7,4 mia. kr. pr. 31. marts 2013, hvilket er uændret i forhold til ul-

timo 2012, men 0,2 mia. kr. højere end pr. 31. marts 2012. Kundernes indlån kan således fortsat fuldt 
ud finansiere kundeudlånene. 

 
• Efterstillede kapitalindskud udgør 295 mio. kr. pr. 31. marts 2013 mod 420 mio. kr. pr. 31. marts 2012. 

Ændringen skyldes, at Sparekassen som følge af sit solide kapitalgrundlag besluttede at benytte mulig-
heden for at foretage førtidige indfrielser af ansvarlig lånekapital for i alt 125 mio. kr. i 2012. 

 
• Egenkapitalen udgør 1,4 mia. kr. pr. 31. marts 2013. Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gea-

ring) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,1 pr. 31. marts 2013.  
 
• De samlede garantier udgør 1,4 mia. kr. pr. 31. marts 2013, hvilket er på samme niveau som året før. 
 
 

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    
 
• Sparekassens basiskapital udgør 1,4 mia. kr. pr. 31. marts 2013 som sammenholdt med de risikovægte-

de poster på 7,7 mia. kr. giver en solvens på 17,7 mod 17,3 ultimo 2012 og 18,5 pr. 31. marts 2012. 
Stigningen i solvensen i forhold til ultimo 2012 skyldes en reduktion af de risikovægtede poster, mens 
faldet i solvensen i forhold til 31. marts 2012 primært skyldes indfrielse af ansvarlig lånekapital på 125 
mio. kr. i 2012. 

 
• Pr. 31. marts 2013 udgør Sparekassens kernekapitalprocent 19,1 mod 18,6 ultimo 2012 og 17,9 pr. 31. 

marts 2012. Forøgelsen af kernekapitalprocenten med 1,2%-point gennem det seneste år skyldes i det 
væsentligste en reduktion af de risikovægtede poster med 0,7 mia. kr.  

 
• Til opgørelse af Sparekassens individuelle solvensbehov anvender Sparekassen den såkaldte 8+ model, 

som Finanstilsynet udsendte en vejledning til i december 2012. En beskrivelse af metoden til opgørelse 
af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt ”Risi-
korapport vedrørende kapitaldækning”, der er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside: 
https://www.himmerland.dk/aktionaer/aktionaerinfo/oplysningsforpligtelser/,  

  
 Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,5% pr. 31. marts 2013. 
 
• Sparekassen har således en faktisk solvens på 17,7%, der ligger væsentligt over Sparekassens individu-

elt opgjorte solvensbehov på 11,5%. Solvensbufferen er således 6,2 procentpoint svarende til en kapi-
talmæssig overdækning på 478 mio. kr. Det er Sparekassens mål, at solvensprocenten som minimum 
skal være 2 procentpoint højere end det individuelle solvensbehov. 

 
• Det er ledelsens vurdering, at Sparekassens kapitalforhold er solide og fuldt ud kan dække de risici, der 

påhviler Sparekassens nuværende forretningsomfang, og at der også er mulighed for at udvide forret-
ningsomfanget i de kommende år. 
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LikviditetLikviditetLikviditetLikviditet    
 
• Sparekassen har fortsat en stærk likviditetssituation.  
  
• Det er Sparekassens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Det 

stigende indlån og faldende udlån det seneste år har således forøget Sparekassens likviditet, og Spare-
kassens udlån i forhold til indlån pr. 31. marts 2013 udgør 85,6% mod 86,5% ultimo 2012 og 95,9% pr. 
31. marts 2012.  

 
 Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene.  
 
• Opgjort i henhold til § 152 stk. 1, nr. 2 i Lov om finansiel virksomhed skal Sparekassen have et likvidi-

tetsberedskab på 964 mio. kr. pr. 31. marts 2013, og da Sparekassen har et likviditetsberedskab på 2,7 
mia. kr., betyder det, at Sparekassen har en overdækning på 1,7 mia. kr. svarende til 181%. Ultimo 
2012 var overdækningen på 197%, mens den var 152% pr. 31. marts 2012. Det er Sparekassens politik 
at have en likviditetsoverdækning på mindst 75% mere end lovkravet. 

 
• Det er ledelsens vurdering, at Sparekassens likviditetsbehov vil være dækket af i de kommende år. 
 
 

Forventet Forventet Forventet Forventet resultat for 201resultat for 201resultat for 201resultat for 2013333        
 
• Ledelsen forventer fortsat, at Sparekassens primære indtjening for 2013 vil ligge i niveauet 160-180 

mio. kr. På trods af den fortsatte lavkonjunktur forventes det, at Sparekassens tab og nedskrivninger på 
udlån vil blive på et lavere niveau i 2013 end i de senere år. 

 
 

Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis        
 
• Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2012.  
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ResultatResultatResultatResultat---- og totalindkomstopgør og totalindkomstopgør og totalindkomstopgør og totalindkomstopgørelseelseelseelse    
    

    
ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    

    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal            
    2020202011113333    2020202012121212    2020202011112222    
        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  99.700 120.529 467.905 

Renteudgifter  30.517 38.797 145.874  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        69696969....183183183183    81818181....732732732732    333322222222....031031031031    

    

Udbytte af aktier mv.  955 957 3.570 

Gebyrer og provisionsindtægter  43.169 45.187 139.668 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  2.702 2.324 8.304  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        110110110110....605605605605    121212125555....552552552552    444456565656....965965965965    

 

Kursreguleringer  12.635 18.374 52.166 

Andre driftsindtægter  1.022 1.414 5.733 

Udgifter til personale og administration  69.483 71.354 274.175 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  1.922 2.738 11.998 

Andre driftsudgifter   10.201 4.349 12.836 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  37.438 47.098 206.217 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  328 381 485  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        5555....546546546546    20202020....182182182182    11110000....123123123123    

 

Skat af periodens resultat  1.402 4.950 2.444  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat    4444....144144144144    15151515....232232232232    7777....679679679679     _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

 

 

TotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelse    

Periodens resultat  4.144 15.232 7.679  _______ _______ _______ 

Periodens totalindkomstPeriodens totalindkomstPeriodens totalindkomstPeriodens totalindkomst    4444....144144144144    15151515....232232232232    7777....679679679679     _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2013201320132013    2012012012012222    2020202011112222    
        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  150.091 56.227 312.526 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  471.781 539.846 915.476 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  46.192 41.119 46.922 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  5.740.009 6.398.420 5.876.258 

Obligationer til dagsværdi   1.957.535 1.499.490 1.871.354 

Aktier mv.   579.476 566.154 575.836 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  17.351 18.339 19.024 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  485.690 444.521 481.928 

Immaterielle aktiver  58.971 61.553 59.682 

Grunde og bygninger i alt  149.685 147.110 150.156 

Investeringsejendomme  86.160 52.464 86.121 

Domicilejendomme  63.525 94.646 64.035 

Øvrige materielle aktiver  12.338 14.672 11.442 

Aktuelle skatteaktiver  896 9.021 706 

Udskudte skatteaktiver  52.598 52.050 54.000 

Aktiver i midlertidig besiddelse  23.132 29.771 23.205 

Andre aktiver  140.933 142.352 140.374 

Periodeafgrænsningsposter  27.534 22.127 15.845  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        9999....914914914914....212212212212    11110000....042042042042....772772772772    11110000....554554554554....734734734734     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        33331111////3333    33331111////3333    31/131/131/131/12222    
        2020202013131313    2012012012012222    2020202011112222    
        t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr. t. kr. t. kr. t. kr.       ________ ________ ________ 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  355.857 13.356 327.178 

Indlån og anden gæld  6.913.701 6.758.068 6.955.001 

Indlån i puljeordninger  485.690 444.521 481.928 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  99.774 621.511 722.703 

Andre passiver  330.162 352.098 348.501 

Periodeafgrænsningsposter  1.340 1.369 1.335  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    8888....186186186186....524524524524    8888....190190190190....923923923923    8888....836836836836....646646646646     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 0 503 0 

Hensættelser til tab på garantier 1.958 2.717 1.576 

Andre hensatte forpligtelser 5.000 0 0  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    6666....958958958958    3333....220220220220    1111....576576576576     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  295.253 420.002 295.190  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    222295959595....253253253253    444422220000....002002002002    295295295295....190190190190     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Lovpligtige reserver 15.032 15.895 16.704 

Overført overskud  1.340.557 1.342.844 1.334.730  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.444422225555....477477477477    1.1.1.1.444428282828....627627627627    1.1.1.1.444421212121....322322322322     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    9999....914914914914....212212212212    11110000....042042042042....772772772772    11110000....554554554554....734734734734     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  1.445.959 1.442.383 1.476.911 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 79.868 105.650 102.651  _________ _________ _________ 

    1111....555525252525....888827272727    1111....548548548548....033033033033    1111....579579579579....562562562562     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal        
                33331111////3333    33331111////3333    
                2012012012013333        2020202011112222    2020202011112222        ______ ______ ______  

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    17,7 18,5 17,3 

Kernekapitalprocent   19,1 17,9 18,6 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   1,6 5,7 0,7 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   1,2 4,3 0,5 

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

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   0,8 0,6 0,6 

Valutarisiko   0,0 0,0 0,0 

Valutaposition   1,1 0,8 1,6 

    

LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   180,6 152,1 196,8 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   85,6 95,9 86,5 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

Udlån i forhold til egenkapital   4,1 4,5 4,2 

Periodens udlånsvækst   -2,3 -1,6 -9,5 

Periodens nedskrivningsprocent   0,5 0,6 2,6 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   7,1 5,7 6,5 

Summen af store engagementer   14,5 13,1 14,5 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast*)    

Periodens resultat pr. aktie    0,8 2,8 1,4 

Indre værdi pr. aktie    260,8 261,4 260,0 

Børskurs/indre værdi pr. aktie    0,5 0,5 0,4 

Børskurs ultimo    127,5 138,5 112,5 

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. 

 


