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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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TilfredTilfredTilfredTilfredssssstillende stillende stillende stillende indtjeningindtjeningindtjeningindtjening    fra primær drift fra primær drift fra primær drift fra primær drift på på på på 55555555 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.    

    
Fortsat solid Fortsat solid Fortsat solid Fortsat solid solvens og solvens og solvens og solvens og likviditet.likviditet.likviditet.likviditet.    

    
ForventninForventninForventninForventninger til 2010 fastholdes.ger til 2010 fastholdes.ger til 2010 fastholdes.ger til 2010 fastholdes.    

 
    
Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
• Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 55 mio. kr. og følger budgettet. Indtjeningen fra 

den primære drift opgøres som indtjeningen før udgift til statsgaranti, nedskrivninger, kursreguleringer, 
resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og skat. 

  
• Sparekassen har opnået et godt resultat af sine investeringer i aktier og obligationer. Samlet set er spa-

rekassens kursreguleringer positive med 36 mio. kr. Sparekassens fondsbeholdning består hovedsageligt 
af danske realkreditobligationer samt aktier i finansielle institutter og sektorvirksomheder. 

 
• Som en konsekvens af finanskrisen og den generelle negative konjunkturudvikling har sparekassen haft 

tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 53 mio. kr. 
  
• Sparekassens deltagelse i Bankpakke I har påvirket resultatet med en udgift på 9 mio. kr., der er ført 

under posten ”Andre driftsudgifter”. 
 
• Sparekassens resultat før skat udgør 28 mio. kr. og efter skat 21 mio. kr.  
 
• Sparekassens udlån udgjorde ved kvartalets udgang 6,4 mia. kr., indlån incl. puljer 7,1 mia. kr. og garan-

tier 2,0 mia. kr. Det samlede forretningsomfang er steget med 1,1 mia. kr. i forhold til 31. marts 2009, 
hvilket primært skyldes stigning i indlån på 1,5 mia. kr., mens udlån og garantier netto er faldet med 
0,4 mia. kr. 

 
• Sparekassens kernekapitalprocent og solvens er pr. 31. marts 2010 opgjort til hhv.18,3 og 20,4.  
 
 
Resultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtræk    
    
• Sparekassens nettorenteindtægter udgør 86 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end i samme periode 

af 2009. Den mindre indtjening skyldes bl.a., at sparekassens ledelse som forberedelse til udløb af 
Bankpakke I i efteråret 2010 af forsigtigheds hensyn har valgt at styrke sparekassens likviditet endnu 
mere. 

 
• Gebyrer og provisionsindtægter udgør 36 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end i samme periode af 

2009. 
 
• Kursreguleringerne, der i alt er positive med 36 mio. kr., består af kursgevinster på obligationsbehold-

ningen med 29 mio. kr. og på aktiebeholdningen med 8 mio. kr., mens kursreguleringer af valuta og fi-
nansielle instrumenter mv. er negativ med 1 mio. kr. 

 
• Udgifter til personale og administration udgør 65 mio. kr. Udgifter til personale er steget med 11,8% til 

38 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes, at sparekassens gennemsnitlige antal medarbejdere er steget fra 248,5 
til 275,7 indenfor det seneste år bl.a. i forbindelse med overtagelsen af EBH Banks afdelinger i Århus og 
Fjerritslev medio 2009. Udgifter til administration er steget med 3,1% til 27 mio. kr. 

 
• Sparekassen er omfattet af statsgarantiordningen, som løber frem til 30. september 2010. Sparekassen 

har i 1. kvartal 2010 betalt 9,3 mio. kr. i garantiprovision til statsgarantiordningen. Beløbet er udgiftsført 
under posten ”Andre driftsudgifter”.  

  
• I forbindelse med ovennævnte ordning etablerede staten et selskab, der skal stå for afviklingen af nød-

lidende pengeinstitutter. Udover garantiprovisionen indestår de tilsluttede pengeinstitutter for betaling 
af op til 20 mia. kr. til dækning af underskud i Afviklingsselskabet. Sparekassens andel af denne hæftel-
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se er opgjort til 101 mio. kr., der er bogført under garantier. Afviklingsselskabet har meddelt, at selska-
bets underskud p.t. er opgjort til 5,8 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo 2009. Sparekassens 
hensættelse på den stillede garanti på 29 mio. kr. er derfor uændret i 1. kvartal 2010. 

 
• Resultatet før skat udgør 28 mio. kr. og efter skat 21 mio. kr. for 1. kvartal 2010. 
 
    
BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk    
 
• Balancen er på 12,5 mia. kr. pr. 31. marts 2010 mod 10,6 mia. kr. pr. 31. marts 2009, hvilket svarer til 

en stigning på 17,2%. I forhold til 31. december 2009 er balancen steget med 0,8 mia. kr. svarende til 
6,9%. 

 
• I forhold til 31. marts 2009 er udlån steget med 0,6 mia. kr. til 6,4 mia. kr. svarende til 10,2%, mens det 

samlede indlån incl. puljer er steget med 1,5 mia. kr. til 7,1 mia. kr. svarende til 27,0%. 
 
• I forhold til 31. december 2009 er udlån faldet med 30 mio. kr. svarende til 0,5%, mens det samlede 

indlån incl. puljer er faldet med 93 mio. kr. svarende til 1,3%. 
 
• De samlede garantier udgør 2,0 mia. kr. pr. 31. marts 2010 mod 3,0 mia. kr. pr. 31. marts 2009 og 2,0 

mia. kr. pr. 31. december 2009. 
 
• Udviklingen i sparekassens udlån, indlån og garantier det seneste år skyldes primært overtagelse af 

kunder fra EBH Bank, og at sparekassen siden efteråret 2009 har hjemtaget kunders udlandslån til egne 
bøger, hvor disse lån tidligere var garanteret af sparekassen. Samtidig er sparekassens udlån til privat-
kunder reduceret som følge af, at privatkunder har hjemtaget yderligere realkreditlån.  

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

denfor det seneste år har stigningen i kundernes indlån således betydet, at kundernes indlån fuldt ud 
kan finansiere kundeudlånene. Nøgletallet ”Udlån i forhold til indlån” udgør således 94,7 pr. 31. marts 
2010 mod 109,5 pr. 31. marts 2009 og 94,5 pr. 31. december 2009. 

 
• Sparekassens obligationsbeholdning og tilgodehavender hos andre pengeinstitutter og Nationalbanken 

udgør 4,5 mia. kr. og er dermed steget med 1,1 mia. kr. i forhold til 31. marts 2009 og med 0,8 mia. kr. 
i forhold til 31. december 2009. 

 
• Sparekassen har i 1. kvartal 2010 erhvervet EBH Banks tidligere domicilejendom i Fjerritslev, som udover 

sparekassens egen anvendelse også vil blive udlejet til andre erhvervsdrivende. 
 
• Egenkapitalen udgør 1,5 mia. kr. pr. 31. marts 2010.  
 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,2 pr. 31. 

marts 2010 mod 3,8 pr. 31. marts 2009 og 4,2 pr. 31. december 2009. 
 
 
KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    
 
• Sparekassens basiskapital udgør 1,9 mia. kr. pr. 31. marts 2010 som, sammenholdt med de risikovæg-

tede poster på 9,5 mia. kr., giver en solvens på 20,4 mod 16,4 pr. 31. marts 2009 og 21,4 pr. 31. de-
cember 2009.  

 
• Pr. 31. marts 2010 udgør sparekassens kernekapitalprocent 18,3 mod 14,6 pr. 31. marts 2009 og 19,1 

pr. 31. december 2009. Dette betyder bl.a., at sparekassen selv uden medregning af supplerende kapital 
på 225 mio. kr. har en solid kapital. 

 
• 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 9,4% pr. 31. marts 2010 som pr. 31. december 2009. 

 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 side 4 af 8 

 

• Sparekassens solvens på 20,4% er således 11-procentpoint højere end det individuelle solvensbehov, 
svarende til en dækning på 217%, 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 337% 

mod 307% pr. 31. marts 2009 og 290% pr. 31. december 2009. 
 
• Bankpakke I giver mulighed for, at danske pengeinstitutter kan få statsgaranti på hjemtagelse af fun-

dinglån. I december 2009 indgik sparekassen aftale med den danske stat om vilkårene for, at sparekas-
sen i løbet af det kommende år kan anmode om statsgaranti for konkrete lån på op til et samlet lånebe-
løb på 2,5 mia. kr. og med indtil 3 års løbetid. 

 
• Med denne aftale er sparekassens likviditetsberedskab styrket endnu mere, idet garantirammen vil sikre 

en smidig refinansiering af sparekassens nuværende funding og understøtte overgangen, hvor den ge-
nerelle statsgaranti bortfalder i efteråret 2010. 

 
• Sparekassen har under ovennævnte statsgaranti i 1. kvartal 2010 optaget tre lån på i alt 1,1 mia. kr. Dis-

se lån vil blive anvendt til finansiering af sparekassens generelle virksomhed, herunder til indfrielse af 
anden funding med kortere restløbetid. 

 
• 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 2010101010        
 
• Sparekassens forventning til indtjening fra den primære drift, dvs. indtjeningen før udgift til statsgaranti, 

nedskrivninger, kursreguleringer og skat, på 150-200 mio. kr. fastholdes. 
 
 
Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
 
• Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2009. 
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ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
    1111. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal    1111. kvarta. kvarta. kvarta. kvartallll            
    2020202010101010    2002002002009999    2002002002009999     
        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  135.560 161.193 579.388 

Renteudgifter  49.174 72.100 227.984  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        88886666....386386386386    89898989....093093093093    351351351351....404404404404    

    

Udbytte af aktier mv.  93 108 2.860 

Gebyrer og provisionsindtægter  35.954 42.668 142.453 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  2.850 935 4.747  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        111119191919....583583583583    130130130130....999934343434    444491919191....970970970970    

 

Kursreguleringer  +35.585 +26.611 +73.124 

Andre driftsindtægter  2.937 2.589 9.149 

Udgifter til personale og administration  65.197 60.388 248.212 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  2.704 3.071 13.360 

Andre driftsudgifter   9.329 11.233 36.606 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  53.149 47.015 259.703 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  218 182 636  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        27272727....944944944944    33338888....609609609609    16161616....998998998998    

 

Skat af periodens resultat  6.932 9.000 +4.000  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat 21212121....012012012012 29292929....609609609609    20202020....999999998888  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2010201020102010    2002002002009999    2002002002009999    
        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  124.250 24.225 137.434 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  424.938 1.041.190 1.045.039 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  77.329 3.191 36.831 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  6.333.761 5.816.306 6.403.883 

Obligationer til dagsværdi   3.919.176 2.274.916 2.467.363 

Aktier mv.   437.572 358.881 419.062 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  13.545 12.872 13.327 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  538.302 535.750 527.978 

Immaterielle aktiver  39.317 6.004 39.617 

Grunde og bygninger i alt  146.992 126.211 128.485 

Investeringsejendomme  55.610 52.953 55.610 

Domicilejendomme  91.382 73.258 72.875 

Øvrige materielle aktiver  21.428 22.427 21.426 

Aktuelle skatteaktiver  32.781 40.484 30.417 

Aktiver i midlertidig besiddelse  19.605 0 19.593 

Andre aktiver  329.962 371.788 365.417 

Periodeafgrænsningsposter  13.914 10.295 12.682  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        11112222....472472472472....872872872872    10101010....644644644644....540540540540    11111111....668668668668....554554554554     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 side 7 af 8 

 

BalanceBalanceBalanceBalance    

        33331/31/31/31/3    33331/31/31/31/3    31/1231/1231/1231/12    
        2020202010101010    2002002002009999    2002002002009999    
        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  1.086.407 2.051.977 1.231.943 

Indlån og anden gæld  6.563.497 5.055.506 6.666.451 

Indlån i puljeordninger  538.302 535.750 527.978 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  1.479.802 409.571 409.787 

Andre passiver  691.042 756.748 735.135 

Periodeafgrænsningsposter  1.111 1.215 1.068  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    10101010....360360360360....161161161161    8888....810810810810....767767767767    9999....572572572572....362362362362     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til udskudt skat 8.500 12.500 8.500 

Hensættelser til tab på garantier 36.291 63.690 37.240  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    44444444....791791791791    76767676....111190909090    45454545....740740740740     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  523.710 230.901 524.022  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    525252523333....710710710710    232323230000....901901901901    524524524524....022022022022     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Reserve for dattervirksomheder 11.545 10.872 11.327 

Overført overskud  1.462.777 1.445.922 1.445.215  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.555544444444....210210210210    1.1.1.1.555526262626....682682682682    1.1.1.1.526526526526....430430430430     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    11112222....472472472472....878787872222    10101010....644644644644....540540540540    11111111....668668668668....555555554444     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  1.961.166 2.977.672 2.031.651 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 106.274 95.669 107.184  _________ _________ _________ 

    2222....067067067067....440440440440    3333....073073073073....333341414141    2222....138138138138....835835835835     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    
                1. kvartal1. kvartal1. kvartal1. kvartal    1.1.1.1.    kvartalkvartalkvartalkvartal    
                2010201020102010        2002002002009999    2002002002009999        ______ ______ ______  

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    20,4 16,4 21,4 

Kernekapitalprocent   18,3 14,6 19,1 

Individuelt solvensbehov *)   9,4 - 9,4 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat   1,8 2,6 1,1 

Egenkapitalforrentning efter skat   1,4 2,0 1,4 

Indtjening pr. omkostningskrone   1,2 1,3 1,0 

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   1,9 4,4 2,0 

Valutaposition   13,6 10,4 5,3 

Valutarisiko   0,0 0,1 0,1 

    

LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   336,8 307,3 290,3 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   94,7 109,5 94,5 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

Udlån i forhold til egenkapital   4,2 3,8 4,2 

Periodens udlånsvækst   -0,5 -2,3 8,1 

Periodens nedskrivningsprocent   0,6 0,5 2,9 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   4,0 4,0 4,4 

Summen af store engagementer   12,6 30,5 10,2 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast    

Periodens resultat pr. aktie **)   3,8 5,4 3,8 

Indre værdi pr. aktie **)   287,0 284,1 283,0 

Børskurs/indre værdi pr. aktie **)   0,9 0,9 1,1 

Børskurs ultimo **)   271 245 315 

Antal aktier (i 1.000 stk.) **)   5.496 5.496 5.496 

 
 
*) Det individuelle solvensbehov skal offentliggøres fra og med offentliggørelsen af årsrapporten for 2009. 
**) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. 

 


