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Sparekassen Himmerland A/S  Periodemeddelelse for 3. kvartal 2010 side 2 af 9 

 

    
TilfredTilfredTilfredTilfredssssstillende stillende stillende stillende indtjeningindtjeningindtjeningindtjening    fra primær drift fra primær drift fra primær drift fra primær drift på på på på 138138138138 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.    

    

Bankpakke I koster 50 mio. kr.Bankpakke I koster 50 mio. kr.Bankpakke I koster 50 mio. kr.Bankpakke I koster 50 mio. kr.    
    

Fortsat soliFortsat soliFortsat soliFortsat solid d d d solvens og solvens og solvens og solvens og likviditet.likviditet.likviditet.likviditet.    
    

Forventninger til 2010 fastholdes.Forventninger til 2010 fastholdes.Forventninger til 2010 fastholdes.Forventninger til 2010 fastholdes.    
 
    
Perioden Perioden Perioden Perioden i overskrifteri overskrifteri overskrifteri overskrifter    
 
 
• Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 138 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 89 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 154 mio. kr. 
  
• Sparekassens deltagelse i Bankpakke I har samlet påvirket periodens resultat med udgifter på 50 mio. 

kr. Udgifterne er dels ført under posten ”Andre driftsudgifter” med 29 mio. kr. og dels som en hensæt-
telse til tab på garantier med 21 mio. kr.  

 
• Finansiel Stabilitet oplyser, at tabskautionen ved udgangen af 1. halvår 2010 var opgjort til 6,8 mia. kr., 

men at tabskautionen estimeres til at blive 8-10 mia. kr. pr. 30. september 2010, men at der er usikker-
hed i forbindelse med opgørelsen.  

 
• Sparekassen har derfor hensat i alt 51 mio. kr. til dækning af sparekassens maksimale andel af tabskau-

tionen på 10 mia. kr. til Finansiel Stabilitet vedrørende Bankpakke I.  
 
• Sparekassens resultat før skat udgør 24 mio. kr. og efter skat 22 mio. kr.  
 
• Sparekassens udlån udgjorde ved kvartalets udgang 6,4 mia. kr., indlån incl. puljer 7,2 mia. kr. og garan-

tier 1,8 mia. kr. Det samlede forretningsomfang er faldet med 0,4 mia. kr. i forhold til 30. september 
2009, hvilket skyldes stigning i udlån på 0,2 mia. kr. og et fald i garantier på 0,6 mia. kr., mens indlån er 
uændret. 

 
• Sparekassens kernekapitalprocent og solvens er pr. 30. september 2010 opgjort til hhv.18,8 og 20,1.  
 
• Sparekassen har en likviditetsreserve på 387,2% mere end lovens krav. 
 
• Finanstilsynet har udviklet en model, Tilsynsdiamanten, der opstiller 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 ultimo 2012. 

 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Periodemeddelelse for 3. kvartal 2010 side 3 af 9 

 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Resultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtrækResultatet viser følgende i hovedtræk    
    
• Sparekassens nettorenteindtægter udgør 252 mio. kr., hvilket er 8 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 af forsigtigheds hensyn har valgt at styrke sparekassens likviditet endnu mere. En stor del 
af denne overskudslikviditet har været placeret i obligationer, hvorpå der til gengæld har været positive 
kursreguleringer. 

 
• Gebyr- og provisionsindtægter udgør 91 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. mindre end i samme periode af 

2009. Faldet i gebyr- og provisionsindtægter kan henføres til et fald i garantiprovision som følge af, at 
sparekassen i efteråret 2009 hjemtog kunders udlandslån til egne udlån, hvor disse lån tidligere var ga-
ranteret af sparekassen. 

 
• Kursreguleringerne, der i alt er positive med 89 mio. kr., består af kursgevinster på obligationsbehold-

ningen med 71 mio. kr. og på aktiebeholdningen med 26 mio. kr., mens kursreguleringer af valuta og 
finansielle instrumenter mv. er negativ med 8 mio. kr. 

 
• Udgifter til personale og administration udgør 197 mio. kr. Udgifter til personale er steget med 10,4% til 

119 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes, at sparekassens gennemsnitlige antal medarbejdere er steget fra 
260,4 til 278,2 indenfor det seneste år i forbindelse med overtagelsen af EBH Banks afdelinger i Århus 
og Fjerritslev medio 2009. Udgifter til administration er steget med 5,5% til 78 mio. kr. 

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

har i 2010 betalt 28,7 mio. kr. i garantiprovision til statsgarantiordningen. Beløbet er udgiftsført under 
posten ”Andre driftsudgifter”.  

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

udgangen af 3. kvartal 2010 konstateret tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 154 mio. kr. Tab 
og nedskrivninger vedrører primært erhvervskunder, mens sparekassen kun i begrænset omfang har 
konstateret tab på privatkunder.  

 
• Resultatet før skat udgør 24 mio. kr. og efter skat 22 mio. kr. pr. 30. september 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 13,0 mia. kr. pr. 30. september 2010 mod 11,7 mia. kr. pr. 30. september 2009 og 31. 

december 2009.  
 
• Den væsentligste del af stigningen i balancen vedrører sparekassens likviditet, idet tilgodehavender hos 

Nationalbanken og andre kreditinstitutter samt obligationsbeholdningen er steget med i alt 1,1 mia. kr. 
det seneste år. 

 
• I forhold til 30. september 2009 er udlån steget med 176 mio. kr. til 6,4 mia. kr. svarende til 2,8%, 

mens det samlede indlån incl. puljer er uændret med 7,2 mia. kr.  

    

    

Pejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i Tilsynsdiamannnntentententen    

    

Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i 

TilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamanten    

Sparekassens Sparekassens Sparekassens Sparekassens 

værdi værdi værdi værdi     

pr. 30pr. 30pr. 30pr. 30/9/9/9/9 2010 2010 2010 2010    

Reserve i forhold Reserve i forhold Reserve i forhold Reserve i forhold 

tiltiltiltil grænse grænse grænse grænse----

værdværdværdværdiiiienenenen    

 

Summen af store engagementer 

 

Max. 100% 

 

10,2% 

 

89,8% 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% 2,8% 86% 

Funding-ratio (Udlån/indlån) Max. 125% 95,6% 23,5% 

Ejendomseksponering Max.  25% 11,7% 53,2% 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 387,2% 674,4% 
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• I forhold til 31. december 2009 er både udlån og indlån i det væsentligste uændret. 
 
• De samlede garantier udgør 1,8 mia. kr. pr. 30. september 2010 mod 2,4 mia. kr. pr. 30. september 

2009 og 2,0 mia. kr. pr. 31. december 2009. 
 
• Udviklingen i sparekassens udlån og garantier det seneste år skyldes primært, at sparekassen siden ef-

teråret 2009 har hjemtaget kunders udlandslån til egne bøger, hvor disse lån tidligere var garanteret af 
sparekassen. Samtidig er sparekassens udlån til privatkunder reduceret som følge af, at privatkunder har 
hjemtaget yderligere realkreditlån.  

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

30. september 2010 udgør sparekassens udlån i forhold til indlån 95,6% mod 92,9% året før. Kundernes 
indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene.  

 
• Sparekassen har i 2010 hjemtaget seniorlån via udstedelse af obligationer for i alt 2,1 mia. kr. Provenuet 

er bl.a. anvendt til indfrielse af gæld til andre kreditinstitutter og obligationslån, til kundeudlån og til 
styrkelse af likviditeten. 

 
• Egenkapitalen udgør 1,5 mia. kr. pr. 30. september 2010.  
 
• Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,2 pr. 30. 

september 2010 mod 4,1 pr. 30. september 2009 og 4,2 pr. 31. december 2009. 
 
 
KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    
 
• Sparekassen har et solidt kapitalgrundlag, og har derfor besluttet at benytte muligheden for at foretage 

en førtidig indfrielse af ansvarlig lånekapital for 100 mio. kr. pr. 1. november 2010. Beslutningen har be-
tydet, at sparekassens solvens er faldet med ca. 1%-point, mens kernekapitalprocenten er uændret. 

 
• Sparekassens basiskapital udgør 1,9 mia. kr. pr. 30. september 2010 som, sammenholdt med de risiko-

vægtede poster på 9,2 mia. kr., giver en solvens på 20,1 mod 21,1 pr. 30. september 2009 og 21,4 pr. 
31. december 2009. Faldet i solvensen skyldes alene den tidligere nævnte førtidige indfrielse af ansvar-
lig lånekapital. 

 
• Pr. 30. september 2010 udgør sparekassens kernekapitalprocent 18,8 mod 18,8 pr. 30. september 2009 

og 19,1 pr. 31. december 2009. Dette betyder bl.a., at sparekassen selv uden medregning af suppleren-
de kapital på 125 mio. kr. har en solid kapital. 

 
• Sparekassen skal udover opgørelse af sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. En beskri-

velse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, 
er beskrevet i sparekassens risikorapport, der kan findes på hjemmesiden www.himmerland.dk under 
punktet Aktionær og Oplysningsforpligtelser, hvortil der henvises. Sparekassens individuelle solvensbe-
hov er opgjort til 9,6% pr. 30. september 2010. 

 
• Sparekassens solvens på 20,1% er således 10,5 procentpoint højere end det individuelle solvensbehov, 

svarende til en dækning på 209%, 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 387% 

mod 319% pr. 30. september 2009 og 290% pr. 31. december 2009. 
 
• Bankpakke I giver mulighed for, at danske pengeinstitutter kan få statsgaranti på hjemtagelse af fun-

dinglån. Sparekassen har indgået aftale med den danske stat om vilkårene for, at sparekassen frem til 
31. december 2010 kan anmode om statsgaranti for konkrete lån på op til et samlet lånebeløb på 3,3 
mia. kr. og med indtil 3 års løbetid. 
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• Med denne aftale er sparekassens likviditetsberedskab styrket endnu mere, idet garantirammen vil sikre 
en smidig refinansiering af sparekassens nuværende funding. 

 
• Sparekassen har under ovennævnte aftale i 2010 hjemtaget seniorlån for i alt 2,1 mia. kr., der er an-

vendt 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    
    1111/1/1/1/1----30/930/930/930/9    1111/1/1/1/1----30/930/930/930/9            
    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  400.311 441.972 579.388 

Renteudgifter  148.789 181.926 227.984  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        251251251251....522522522522    260260260260....000046464646    351351351351....404404404404    

    

Udbytte af aktier mv.  2.205 2.796 2.860 

Gebyrer og provisionsindtægter  90.898 112.212 142.453 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  5.607 3.135 4.747  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        333333339999....018018018018    371371371371....999919191919    444491919191....970970970970    

 

Kursreguleringer  +89.069 +68.085 +73.124 

Andre driftsindtægter  5.070 5.315 9.149 

Udgifter til personale og administration  197.446 182.145 248.212 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  8.351 9.575 13.360 

Andre driftsudgifter   28.686 26.753 36.606 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  154.418 174.045 236.378 

Hensættelse til tab på garanti vedrørende Bankpakke I  21.130 17.158 23.325 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  605 636 636  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        22223333....731731731731    33336666....272727279999    16161616....998998998998    

 

Skat af periodens resultat  1.765 4.504 +4.000  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat 21212121....966966966966 31313131....775775775775    20202020....999999998888  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance Balance Balance Balance     

        33330000////9999    33330000////9999    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  104.906 56.243 137.434 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  269.288 1.020.789 1.045.039 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  0 22.069 36.831 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  6.443.828 6.245.318 6.403.883 

Obligationer til dagsværdi   4.612.752 2.790.907 2.467.363 

Aktier mv.   481.477 434.531 419.062 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  13.932 13.327 13.327 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  550.274 496.044 527.978 

Immaterielle aktiver  39.083 39.364 39.617 

Grunde og bygninger i alt  141.096 126.798 128.485 

Investeringsejendomme  50.391 52.953 55.610 

Domicilejendomme  90.705 73.845 72.875 

Øvrige materielle aktiver  22.323 22.592 21.426 

Aktuelle skatteaktiver  38.279 46.833 30.417 

Aktiver i midlertidig besiddelse  28.502 0 19.593 

Andre aktiver  207.567 409.400 365.417 

Periodeafgrænsningsposter  18.159 15.827 12.682  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        11112222....971971971971....466466466466    11111111....740740740740....042042042042    11111111....668668668668....554554554554     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        33330000////9999    33330000////9999    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.       ________ ________ ________ 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  834.366 1.235.154 1.231.943 

Indlån og anden gæld  6.612.847 6.643.951 6.666.451 

Indlån i puljeordninger  550.274 496.044 527.978 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  2.230.085 409.715 409.787 

Andre passiver  610.853 802.406 735.135 

Periodeafgrænsningsposter  1.156 1.168 1.068  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    10101010....839839839839....585858581111    9999....588588588588....438438438438    9999....572572572572....362362362362     _________ _________ _________ 

 

Hensættelser til udskudt skat 8.500 12.500 8.500 

Hensættelser til tab på garantier 57.794 79.469 37.240  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    66666666....294294294294    91919191....969969969969    45454545....740740740740     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud  523.454 525.590 524.022  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    525252523333....454454454454    525525525525....555590909090    524524524524....022022022022     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Reserve for dattervirksomheder 11.932 11.327 11.327 

Overført overskud  1.460.317 1.452.830 1.445.215  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.555544442222....137137137137    1.1.1.1.555534343434....045045045045    1.1.1.1.526526526526....430430430430     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    11112222....971971971971....466466466466    11111111....740740740740....042042042042    11111111....668668668668....555555554444     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

    
IkkeIkkeIkkeIkke----balanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte posterbalanceførte poster    

Garantier  1.803.728 2.422.959 2.031.651 

Andre forpligtende aftaler (huslejeforpligtelser mv.) 106.643 108.085 107.184  _________ _________ _________ 

    1111....910910910910....371371371371    2222....531531531531....044044044044    2222....138138138138....835835835835     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    
                30/930/930/930/9    30/930/930/930/9    
                2010201020102010        2002002002009999    2002002002009999        ______ ______ ______  

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    20,1 21,1 21,4 

Kernekapitalprocent   18,8 18,8 19,1 

Individuelt solvensbehov *)   9,6 - 9,4 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   2,1 3,2 1,1 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   1,9 2,8 1,4 

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

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   2,1 0,9 2,0 

Valutaposition   2,9 6,0 5,3 

Valutarisiko   0,0 0,1 0,1 

    

LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   387,2 318,9 290,3 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   95,6 92,9 94,5 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

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

Periodens udlånsvækst   0,1 5,2 8,1 

Periodens nedskrivningsprocent   2,0 2,1 2,9 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   5,3 4,9 4,4 

Summen af store engagementer   10,2 24,5 10,2 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast    

Periodens resultat pr. aktie **)   4,0 5,8 3,8 

Indre værdi pr. aktie **)   287,4 284,5 283,0 

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

Børskurs ultimo **)   259,5 250 315 

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. 

 


