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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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Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende indtjeningindtjeningindtjeningindtjening    fra primær drift fra primær drift fra primær drift fra primær drift på på på på 70707070 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.    
    

Fortsat solid likviditetFortsat solid likviditetFortsat solid likviditetFortsat solid likviditet,,,, solvens solvens solvens solvens og kernekapitalprocen og kernekapitalprocen og kernekapitalprocen og kernekapitalprocentttt....    
 
Til trods for den finansielle krise har Sparekassen Himmerland opnået et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 
2009. 
    
Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
• Sparekassens nettorente- og gebyrindtægter er steget med 21,1% til 131 mio. kr. sammenlignet med 

samme periode for 2008. 
 
• Sparekassen har haft en positiv udvikling i indtjeningen fra den primære drift, dvs. indtjeningen før ud-

gift til statsgaranti, nedskrivninger, kursreguleringer, resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
og skat. Den primære indtjening er steget fra 58 mio. kr. for 1. kvartal 2008 til 70 mio. kr. for 1. kvartal 
2009. 

  
• Kursreguleringerne er positive med 26,6 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i samme periode for 2008.  
 
• På baggrund af den aktuelle finanskrise, den generelle negative konjunkturudvikling og de store påvirk-

ninger, det har haft på mange områder, herunder opbremsning på boligmarkedet og de relaterede 
brancher, har sparekassen øget nedskrivningerne på udlån og hensættelserne på garantierne. I resulta-
tet for 1. kvartal 2009 er der således udgiftsført 47 mio. kr. mod en indtægt på 2 mio. kr. i 1. kvartal 
2008. 

 
• Sparekassens resultat før skat udgør 38,6 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode for 2008. 
 
• Sparekassens udlån udgjorde ved kvartalets udgang 5,8 mia. kr., indlån incl. puljer 5,6 mia. kr. og garan-

tier 3,0 mia. kr. Det samlede forretningsomfang er i det væsentligste uændret i forhold til 31. marts 
2008. 

 
• Selvom sparekassen har en høj kernekapitalprocent på 14,6 og en solid likviditet, har sparekassens be-

styrelse i henhold til bemyndigelse på generalforsamlingen besluttet at ansøge om hybrid kernekapital 
efter Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Baggrunden er rettidig omhu, så sparekassen står 
endnu bedre rustet i fremtiden og kan deltage i den forventede konsolidering i sektoren. 

 
 
Resultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtræk    
    
• Sparekassens nettorenteindtægter er steget med 38,4% til 89,1 mio. kr. sammenlignet med samme pe-

riode for 2008. 
 
• Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 1,1% til 42,7 mio. kr. sammenlignet med samme periode 

for 2008. 
 
• Kursreguleringerne, der i alt er positive med 26,6 mio. kr., består af kursgevinster på obligationsbehold-

ningen med 22,1 mio. kr., på aktiebeholdningen med 2,6 mio. kr. og på valuta og finansielle instrumen-
ter mv. med 1,9 mio. kr. 

 
• Udgifter til personale og administration er steget med 21,8% til 60,4 mio. kr. sammenlignet med sam-

me periode for 2008. Stigningen i udgifter til personale og administration skyldes dels, at sparekassen 
bl.a. i forbindelse med overtagelsen af St. Brøndum Sparekasse i april 2008 har ansat flere medarbejde-
re, og dels øgede omkostninger til primært edb samt omkostninger i forbindelse med flytning til det nye 
hovedsæde. 

 
• Det gennemsnitlige antal medarbejdere er steget fra 236,6 til 248,5 indenfor det seneste år. 
 
• Sparekassen er omfattet af statsgarantiordningen, som løber fra 6. oktober 2008 og 2 år frem med mu-

lighed for forlængelse, hvis hensyn til den finansielle stabilitet nødvendiggør det. Sparekassen har i 1. 
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kvartal 2009 betalt 11,2 mio. kr. i garantiprovision til statsgarantiordningen. Beløbet er udgiftsført under 
andre driftsudgifter. Sparekassen har indtil videre valgt at betale garantiprovisionen med egne aktier. 

 
• Sparekassen har i perioden modtaget tilskud fra Fonden for Sparekassen Himmerland på i alt 1,4 mio. 

kr., der er indtægtsført under andre driftsindtægter. Tilskuddet er modtaget til dækning af licensbetalin-
ger vedrørende sparekassens ratingmodel for gruppevise nedskrivninger og kundesegmenteringsmodel. 
Licensbetalingerne er udgiftsført under udgifter til administration. 

 

• Resultatet efter skat udgør 29,6 mio. kr. for 1. kvartal 2009.     
    
    
BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk    
 
• Balancen er på 10.645 mio. kr. pr. 31. marts 2009 mod 9.606 mio. kr. pr. 31. marts 2008, hvilket svarer 

til en stigning på 10,8%. I forhold til 31. december 2008 er balancen faldet med 406 mio. kr. svarende 
til 3,7%. 

 
• I forhold til 31. marts 2008 er udlån steget med 41 mio. kr. til 5.819 mio. kr. svarende til 0,7%, mens 

det samlede indlån incl. puljer er steget med 279 mio. kr. til 5.591 mio. kr. svarende til 5,3%. 
 
• I forhold til 31. december 2008 er udlån faldet med 139 mio. kr. svarende til 2,3%, mens det samlede 

indlån incl. puljer er faldet med 94 mio. kr. svarende til 1,7%. 
 
• Sparekassen har fortsat en god balance mellem udlån og indlån – nøgletallet ”Udlån i forhold til indlån” 

udgør således 109,5 pr. 31. marts 2009 mod 112,6 pr. 31. marts 2008 og 109,4 pr. 31. december 2008. 
 
• Egenkapitalen udgør 1.527 mio. kr. pr. 31. marts 2009.  
 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 3,8 pr. 31. 

marts 2009 mod 3,9 pr. 31. marts 2008 og 4,0 pr. 31. december 2008. 
 
• De samlede garantier udgør 2.978 mio. kr. pr. 31. marts 2009 mod 3.372 mio. kr. pr. 31. marts 2008 og 

3.226 mio. kr. pr. 31. december 2008. 
 
 
SolvensSolvensSolvensSolvens og likviditet og likviditet og likviditet og likviditet    
 
• Sparekassens basiskapital udgør 1.638 mio. kr. pr. 31. marts 2009 som, sammenholdt med de risiko-

vægtede poster på 9.972 mio. kr., giver en solvens på 16,4 mod 13,6 pr. 31. marts 2008 og 16,2 pr. 31. 
december 2008. Sammenlignet med lovens krav på 8% har sparekassen således en meget solid sol-
vens. 

 
• Pr. 31. marts 2009 udgør sparekassens kernekapitalprocent 14,6 mod 12,4 pr. 31. marts 2008 og 14,3 

pr. 31. december 2008. Dette betyder bl.a., at sparekassen selv uden medregning af supplerende kapital 
på 225 mio. kr. har en solid kapital. 

 
• Sparekassen har en solid likviditet og overdækningen i forhold til lovkravet er på 307,3% mod 134,2% 

pr. 31. marts 2008 og 231,1% pr. 31. december 2008. 
 
 
ForventForventForventForventninger til rninger til rninger til rninger til resultatet for 200esultatet for 200esultatet for 200esultatet for 2009999        
 
• Sparekassens forventning til indtjening fra den primære drift, dvs. indtjeningen før udgift til statsgaranti, 

nedskrivninger, kursreguleringer og skat, på 200-250 mio. kr. fastholdes. 
 
 
Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
 
• Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2008. 
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Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatopgørelse     
    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal            
    2009200920092009    2002002002008888    2002002002008888     
        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  161.193 133.030 602.210 

Renteudgifter  72.100 68.660 308.355  _______ _______ _______ 

NettoNettoNettoNetto renteindtægter renteindtægter renteindtægter renteindtægter        89898989....093093093093    64646464....370370370370    222293939393....858585855555    

    

Udbytte af aktier mv.  108 1.706 4.856 

Gebyrer og provisionsindtægter  42.668 43.143 139.131 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  935 1.133 4.038  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        131313130000....934934934934    108108108108....086086086086    433433433433....804804804804    

 

Kursreguleringer  26.611 5.260 -31.084 

Andre driftsindtægter  2.589 1.137 32.232 

Udgifter til personale og administration  60.388 49.586 214.705 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  3.071 1.448 12.807 

Andre driftsudgifter  11.233 0 11.150 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  47.015 +2.153 158.597 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  182 222 1.467  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        33338888....609609609609    65656565....824824824824    39393939....160160160160    

 

Skat af periodens resultat  9.000 16.425 3.222  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat 29292929....609609609609 49494949....399399399399    35353535....938938938938  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
        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  24.225 83.598 26.914 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  1.041.190 1.202.015 1.945.494 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  3.191 0 3.362 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  5.816.306 5.778.253 5.955.472 

Obligationer til dagsværdi   2.274.916 1.022.848 1.344.523 

Aktier mv.   358.881 405.082 350.957 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  12.872 11.445 12.691 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  535.750 696.785 709.297 

Immaterielle aktiver  6.004 0 6.724 

Grunde og bygninger i alt  126.211 122.974 125.758 

Investeringsejendomme  52.953 52.266 52.953 

Domicilejendomme  73.258 70.708 72.805 

Øvrige materielle aktiver  22.427 13.462 20.405 

Aktuelle skatteaktiver  40.484 16.813 34.134 

Andre aktiver  371.788 246.975 504.180 

Periodeafgrænsningsposter  10.295 5.789 10.463  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        10101010....644644644644....540540540540    9999....606606606606....039039039039    11111111....050050050050....374374374374     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
        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  2.051.977 1.525.525 2.166.215 

Indlån og anden gæld  5.055.506 4.615.263 4.976.030 

Indlån i puljeordninger  535.750 696.785 709.297 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  409.571 240.000 519.499 

Aktuelle skatteforpligtelser  0 3.809 0 

Andre passiver  756.748 779.030 893.082 

Periodeafgrænsningsposter  1.215 851 1.128  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    8888....810810810810....767767767767    7777....861861861861....263263263263    9999....265265265265....222255551111     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til udskudt skat 12.500 1.200 12.500 

Hensættelser til tab på garantier 63.690 17.267 60.695  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    76767676....111190909090    18181818....467467467467    73737373....195195195195     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  230.901 233.399 231.655  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    232323230000....901901901901    233233233233....399399399399    232323231111....655655655655     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Overkurs ved emission 0 234.126 0 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Reserve for dattervirksomheder 10.872 9.446 10.691 

Overført overskud  1.445.922 1.179.450 1.399.694  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.555526262626....682682682682    1.1.1.1.492492492492....910910910910    1.1.1.1.444480808080....273273273273     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    10101010....644644644644....540540540540    9999....606060606666....039039039039    11111111....050050050050....374374374374     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  2.977.672 3.372.018 3.225.893 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 95.669 4.614 82.304  _________ _________ _________ 

    3.3.3.3.000073737373....341341341341    3333....376376376376....632632632632    3333....308308308308....197197197197     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 


