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Yderligere oplysninger: 

Sparekassen Himmerland A/S (CVR nr. 28 29 94 94) 

Sparekassedirektør Poul Damgaard eller 

økonomidirektør Lisa Frost Sørensen 

Markedsvej 5-7 

9600 Aars 
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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 53535353 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.        

 

OverskudOverskudOverskudOverskud    efter skatefter skatefter skatefter skat på 15 mio. kr. på 15 mio. kr. på 15 mio. kr. på 15 mio. kr.    
    

Fortsat sFortsat sFortsat sFortsat solid olid olid olid solvensolvensolvensolvens og s og s og s og likviditet.likviditet.likviditet.likviditet.    
    
    

    

Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
• Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 53 mio. kr. mod 35 mio. kr. for samme periode i 

2011. Indtjeningen fra den primære drift opgøres som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, 
udgifter til sektorløsninger og skat. 

  
• Kursreguleringer af sparekassens beholdninger af aktier og obligationer mv. er positive med 18 mio. kr., 

hvor de i 2011 var negative med 20 mio. kr.  
 
• Lavkonjunkturen betyder, at krisen i samfundet ikke er ovre endnu, og det mærker en del af kunderne. 

Sparekassens tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 47 mio. kr. er således på et højere niveau 
end normalt.  

 
• På sektorniveau skal pengeinstitutterne fra 2012 løbende indbetale et større beløb til Indskydergaranti-

fonden. Sparekassens andel er for 1. kvartal 2012 opgjort til 2 mio. kr. og hertil kommer en yderligere 
andel til dækning af tab vedrørende Fjordbank Mors på 2,3 mio. kr. Der er således i alt under ”Andre 
driftsudgifter” udgiftsført 4,3 mio. kr. vedrørende sektorløsninger. 

 
• Sparekassens resultat før skat udgør 20 mio. kr. og efter skat 15 mio. kr. Sparekassens resultat anses for 

tilfredsstillende under de nuværende konjunkturer. 
 
• Ved kvartalets udgang udgjorde sparekassens udlån 6,4 mia. kr., indlån 7,2 mia. kr. og garantier 1,5 

mia. kr. Det samlede forretningsomfang er således på 15,1 mia. kr., og sparekassens indlån kan fuldt ud 
finansiere udlånet. 

 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,5 pr. 31. 

marts 2012. 
 
• På baggrund af sparekassens fortsatte solide likviditet valgte sparekassen i marts at foretage en førtidig 

indfrielse af et statsgaranteret obligationslån på 250 mio. kr.  
 
• Sparekassen har en likviditetsreserve på 152% mere end lovens krav. 
 
• Sparekassens kernekapitalprocent og solvens er pr. 31. marts 2012 på hhv. 17,9 og 18,5.  
 
• 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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ResultaResultaResultaResultatet viser følgende i hovedtræktet viser følgende i hovedtræktet viser følgende i hovedtræktet viser følgende i hovedtræk    
    
• Sparekassens nettorenteindtægter udgør 82 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mere end i samme periode af 

2011. Forøgelsen skyldes primært, at sparekassen i løbet af 2011 reducerede sin overskudslikviditet og 
at sparekassen foretog markedsmæssige justeringer af rentesatserne for udlån og indlån. 

  
• Gebyrer og provisionsindtægter udgør 45 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end i samme periode af 

2011. Stigningen skyldes bl.a. en høj aktivitet på boligområdet.  
 
• Kursreguleringerne, der i alt er positive med 18 mio. kr., består af kursreguleringer på obligationsbe-

holdningen med 9 mio. kr., på aktiebeholdningen med 7 mio. kr. samt på valuta og finansielle instru-
menter mv. på 2 mio. kr. Sparekassens fondsbeholdning består hovedsageligt af danske realkreditobli-
gationer samt aktier i finansielle institutter og sektorvirksomheder.  

 
• Udgifter til personale og administration udgør 71 mio. kr. Sparekassens tilpasning af organisationen og 

afdelingsstrukturen i efteråret 2011 har således betydet, at de senere års stigninger i udgifter til perso-
nale og administration nu er stoppet og i stedet viser et mindre fald i udgifterne.  

 
• Nedskrivninger på udlån samt hensættelser til tab på garantier er udgiftsført med 47 mio. kr. mod 27 

mio. kr. for samme periode sidste år. De samlede nedskrivninger på udlån udgør 471 mio. kr. pr. 31. 
marts 2012, mens hensættelser til tab på garantier udgør 2,7 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivnings-
procent udgør 5,7 pr. 31. marts 2012 mod 5,5 året før. 

 
• Sparekassens bidrag til sektorløsninger andrager i alt 4,3 mio. kr., der er udgiftsført under ”Andre drifts-

udgifter”. 
 
• Resultatet før skat udgør 20 mio. kr. og efter skat 15 mio. kr. for 1. kvartal 2012. 
 

BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk viser følgende i hovedtræk    
 
• Balancesummen er reduceret til 10,0 mia. kr. pr. 31. marts 2012 mod 12,0 mia. kr. pr. 31. marts 2011.  
 

Den væsentligste del af reduktionen i balancesummen vedrører sparekassens indfrielse af udstedte ob-
ligationslån med 1,6 mia. kr. gennem det seneste år, hvilket bl.a. har betydet en reduktion af sparekas-
sens obligationsbeholdning. 

 
• Sparekassens udlån og indlån har været stabilt gennem det seneste år. Udlån er faldet med 213 mio. kr. 

til 6,4 mia. kr. svarende til 3,2%, mens det samlede indlån incl. puljer er faldet med 223 mio. kr. til 7,2 
mia. kr. svarende til 3,0%. Kundernes indlån kan således fortsat fuldt ud finansiere kundeudlånene. 

 
• Efterstillede kapitalindskud udgør uændret 0,4 mia. kr. pr. 31. marts 2012. 
 
• Egenkapitalen udgør 1,4 mia. kr. pr. 31. marts 2012. 
 
• De samlede garantier udgør 1,4 mia. kr. pr. 31. marts 2012 mod 1,5 mia. kr. året før. 
 

    

    

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. 31111////3333 201 201 201 2012222    

 

Summen af store engagementer 

 

Max. 125% 

 

13,1% 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% -3,2% 

Stabil funding Max. 1 0,8 

Ejendomseksponering Max.  25% 15,0% 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 152,1% 
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KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    
 
• Sparekassens basiskapital udgør 1,5 mia. kr. pr. 31. marts 2012 som sammenholdt med de risikovægte-

de poster på 8,4 mia. kr. giver en solvens på 18,5 mod 18,3 pr. 31. marts 2011 og 18,1 pr. 31. december 
2011.  

 
• Pr. 31. marts 2012 udgør sparekassens kernekapitalprocent 17,9 mod 17,5 pr. 31. marts 2011 og pr. 31. 

december 2011. 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. 

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

vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden 
til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i en 
særskilt redegørelse på sparekassens hjemmeside, hvortil der henvises: 

 https://www.himmerland.dk/aktionaer/aktionaerinfo/oplysningsforpligtelser/,  
  
 Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,6% pr. 31. marts 2012. 
 
• Sparekassen har således en faktisk solvens, der ligger væsentligt over sparekassens individuelle sol-

vensbehov, solvensbufferen er således 6,9 procentpoint, svarende til en kapitalmæssig overdækning på 
581 mio. kr. Det er sparekassens mål, at solvensprocenten som minimum skal være 2 procentpoint hø-
jere end det individuelle solvensbehov. 

 
• Det er ledelsens vurdering, at sparekassens kapitalforhold er meget solide og fuldt ud kan dække de ri-

sici, der påhviler sparekassens nuværende forretningsomfang, og at der også er mulighed for at udvide 
forretningsomfanget i de kommende år. 

    
LikviditetLikviditetLikviditetLikviditet    
 
• Sparekassen har fortsat en stærk likviditetssituation.  
  
• Det er sparekassens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 

31. marts 2012 udgør sparekassens udlån i forhold til indlån 95,9%. Kundernes indlån kan således fuldt 
ud finansiere kundeudlånene. 

 
• Sparekassen foretager løbende stresstest af likviditeten, og det er sparekassens målsætning at opret-

holde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til over den fastlagte tidshorisont at kunne modstå et hårdt 
stress-scenarie, hvor en bredere del af sparekassens finansiering ikke kan refinansieres.  

 
• Det er sparekassens politik at have en likviditetsoverdækning på mindst 75% mere end kravet i § 152 

stk. 1, nr. 2 i Lov om finansiel virksomhed 
 

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 2012, og da sparekassen har et likviditetsberedskab på 
2.430 mio. kr., betyder det, at sparekassen har en overdækning på 152%. Pr. 31. marts 2011 var over-
dækningen på 255% og 148% pr. 31. december 2011. 

 
Faldet i overdækningen i forhold til 31. marts 2011 skyldes, at sparekassen i løbet af 2011 foretog førti-
dige indfrielser af statsgaranterede obligationslån for i alt 1,3 mia. kr. og senest i marts 2012 yderligere 
en førtidig indfrielse af et obligationslån på 250 mio. kr.  

 
• Markedet for funding til pengeinstitutter er blevet vanskeligere og dyrere. I lyset heraf arbejder ledelsen 

med en strategiplan til sikring af, at sparekassen kan gøre sig uafhængig af statsgarantierne.  
 
• I efteråret 2011 introducerede Danmarks Nationalbanks en ny belåningsfacilitet, hvor der kan stilles ud-

lån til sikkerhed, og samtidig er der en lav rente ved træk på faciliteten. Anvendelse af denne nye belå-
ningsfacilitet, eventuelt alene som en line, indgår i ledelsens strategiske overvejelser, idet det derved 
vurderes, at sparekassens likviditetsbehov vil være dækket af i de kommende år 
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ForventForventForventForventet et et et rrrresultat for 2012esultat for 2012esultat for 2012esultat for 2012        
 
• Ledelsen forventer fortsat, at sparekassens primære indtjening for 2012 vil ligge i niveauet 160-180 

mio. kr. På grund af den fortsatte lavkonjunktur forventes det ikke, at de økonomiske vilkår for kunder-
ne forbedres på kort sigt. Derfor forventer sparekassen, at tab og nedskrivninger i en periode endnu vil 
være på et niveau, der ligger over det normale. 

 
 

Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
 
• Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2011. 
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ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
    1111/1/1/1/1----31313131////3333    1111/1/1/1/1----33331111////3333            
    2020202011112222    2020202011111111    2020202011111111     
        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  120.529 125.967 506.129 

Renteudgifter  38.797 50.672 180.670  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        81818181....732732732732    75757575....295295295295    333325252525....459459459459    

    

Udbytte af aktier mv.  957 239 3.509 

Gebyrer og provisionsindtægter  45.187 35.445 126.838 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  2.324 2.497 7.492  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        121212125555....552552552552    108108108108....482482482482    444448484848....314314314314    

 

Kursreguleringer  18.374 -19.982 -27.340 

Andre driftsindtægter  1.414 985 8.708 

Udgifter til personale og administration  71.354 71.943 295.002 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  2.738 3.052 13.712 

Andre driftsudgifter   4.349 0 1.360 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  47.098 27.188 261.086 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  381 205 1.419  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        20202020....182182182182    ----12121212....493493493493    ----140140140140....059059059059    

 

Skat af periodens resultat  4.950 +3.174 +39.078  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat    15151515....232232232232 ----9999....333319191919    ----100100100100....981981981981  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2012201220122012    2012012012011111    2020202011111111    
        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  56.227 40.416 47.352 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  539.846 370.711 549.385 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  41.119 45.925 41.960 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  6.398.420 6.606.308 6.504.063 

Obligationer til dagsværdi   1.499.490 3.433.265 1.632.619 

Aktier mv.   566.154 566.304 549.815 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  18.339 17.107 17.958 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  444.521 498.302 436.253 

Immaterielle aktiver  61.553 63.786 61.986 

Grunde og bygninger i alt  147.110 149.849 146.777 

Investeringsejendomme  52.464 49.760 51.471 

Domicilejendomme  94.646 100.089 95.306 

Øvrige materielle aktiver  14.672 19.983 15.926 

Aktuelle skatteaktiver  9.021 23.122 8.857 

Udskudte skatteaktiver  52.050 21.224 57.000 

Aktiver i midlertidig besiddelse  29.771 33.475 30.344 

Andre aktiver  142.352 134.841 132.877 

Periodeafgrænsningsposter  22.127 16.077 22.215  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        11110000....042042042042....772772772772    11112222....040040040040....695695695695    11110000....255255255255....387387387387     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        33331111////3333    33331111////3333    31/1231/1231/1231/12    
        2020202012121212    2012012012011111    2020202011111111    
        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  13.356 21.883 10.849 

Indlån og anden gæld  6.758.068 6.927.711 6.746.962 

Indlån i puljeordninger  444.521 498.302 436.253 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  621.511 2.230.839 870.906 

Andre passiver  352.098 421.053 352.797 

Periodeafgrænsningsposter  1.369 1.143 1.425  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    8888....190190190190....923923923923    10101010....100100100100....939393931111    8888....419419419419....191919192222     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 503 0 503 

Hensættelser til tab på garantier 2.717 9.562 2.287  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    3333....220220220220    9999....562562562562    2222....790790790790     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  420.002 423.104 419.939  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    444422220000....002002002002    444423232323....101010104444    444419191919....939939939939     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Lovpligtige reserver 15.895 14.300 15.514 

Overført overskud  1.342.844 1.422.910 1.328.064  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.444428282828....627627627627    1.1.1.1.555507070707....098098098098    1.1.1.1.444413131313....466466466466     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    11110000....042042042042....772772772772    11112222....040040040040....695695695695    11110000....255255255255....387387387387     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  1.442.383 1.548.799 1.522.490 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 105.650 102.258 106.857  _________ _________ _________ 

    1111....548548548548....033033033033    1111....651651651651....057057057057    1111....666629292929....347347347347     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    
                33331111////3333    31/331/331/331/3    
                2012201220122012        2020202011111111    2020202011111111        ______ ______ ______  

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    18,5 18,3 18,1 

Kernekapitalprocent   17,9 17,5 17,5 

Individuelt solvensbehov    11,6 10,6 11,2 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   5,7 -3,3 -9,6 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   4,3 -2,5 -6,9 

Indtjening pr. omkostningskrone   1,2 0,9 0,8 

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   0,6 2,5 0,6 

Valutarisiko   0,0 0,1 0,0 

Valutaposition   0,8 1,9 1,3 

    

LikviditetsriLikviditetsriLikviditetsriLikviditetsrisikosikosikosiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   152,1 254,9 148,2 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   95,9 96,0 97,2 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

Udlån i forhold til egenkapital   4,5 4,4 4,6 

Periodens udlånsvækst   -1,6 5,9 4,2 

Periodens nedskrivningsprocent   0,6 0,3 3,0 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   5,7 5,5 5,1 

Summen af store engagementer   13,1 10,6 13,2 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast*)    

Periodens resultat pr. aktie    2,8 -1,7 -18,4 

Indre værdi pr. aktie    261,4 275,2 258,6 

Børskurs/indre værdi pr. aktie    0,5 0,9 0,6 

Børskurs ultimo    138,5 243,0 150,0 

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. 

 


