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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2009 
for Sparekassen Himmerland A/S. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om fi-
nansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til del-
årsrapporter for børsnoterede virksomheder.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af 
sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat for 1. halvår 2009. 
 
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens aktiviteter og 
økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan på-
virkes af. 
 
Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at betingel-
serne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapitalen er opfyldt. 
 
 
 
Aars, den 10. august 2009 
 
 
 
DirektionDirektionDirektionDirektion    
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Jesper Søndergaard Vagn Bach 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Halvårsrapport for 1. halvår 2009 side 4 af 18 

LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    
 
            1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1111. halvår. halvår. halvår. halvår        
            2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
            mio.mio.mio.mio.    kr.kr.kr.kr.    miomiomiomio....    kr.kr.kr.kr.    miomiomiomio....    kr.kr.kr.kr.       ________ ________ ________  

HovedHovedHovedHovedtaltaltaltal    

ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    

Netto rente- og gebyrindtægter   259,2 215,6 433,8 

Kursreguleringer   51,8 -22,3 -31,1 

Udgifter til personale og administration   119,9 102,2 214,7 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   131,9 +1,4 158,6 

Periodens resultat før skat   41,0 96,4 39,2 

Periodens resultat   35,9 75,8 35,9 
     

BalanceBalanceBalanceBalance    

Udlån   6.008,1 6.143,2 5.958,8 

Aktiver i alt   12.178,5 9.879,6 11.050,4 

Indlån og anden gæld   6.645,8 5.061,4 4.976,0 

Indlån og anden gæld incl. puljer   7.107,1 5.757,1 5.685,3 

Egenkapital    1.540,3 1.548,4 1.480,3 

Garantier mv.   3.012,1 3.457,8 3.225,9 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    
    
            1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår            
            2002002002009999        2002002002008888    2002002002008888           ______ ______ ______  

    

NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    

Solvensprocent    20,1 14,4 16,2 

Kernekapitalprocent   17,9 13,0 14,3 

Egenkapitalforrentning før skat   2,7 6,4 2,7 

Egenkapitalforrentning efter skat   2,4 5,0 2,4 

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

Renterisiko   3,1 3,4 3,7 

Valutaposition   8,8 9,7 7,4 

Valutarisiko   0,0 0,0 0,0 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   89,0 110,3 109,4 

Udlån i forhold til egenkapital   3,9 4,0 4,0 

Periodens udlånsvækst   0,8 10,0 6,7 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   304,5 114,6 231,1 

Summen af store engagementer   15,3 50,1 49,6 

Periodens nedskrivningsprocent   1,4 0,0 1,7 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   4,1 2,2 3,4 

Periodens resultat pr. aktie *)   6,5 13,8 6,5 

Indre værdi pr. aktie *)   285,1 288,9 278,3 

Børskurs/indre værdi pr. aktie *)   0,8 2,2 1,1 

Børskurs ultimo *)   231 646 300 

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. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning (fortsat) (fortsat) (fortsat) (fortsat)    

Udvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økoooonomiske forholdnomiske forholdnomiske forholdnomiske forhold    
    
Sparekassen Himmerland A/S har for 1. halvår 2009 opnået et resultat før skat på 40,1 mio. kr. Resultatet efter skat 
udgør 35,9 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende under de givne forhold. 
 
Sparekassen har fortsat en positiv udvikling i den primære indtjening, dvs. indtjeningen før kursreguleringer, udgift 
til statsgaranti, nedskrivninger og skat. Den primære indtjening er steget fra 117,3 mio. kr. for 1. halvår 2008 til 
137,9 mio. kr. for 1. halvår 2009 svarende til 17,6%.  
 
Sparekassen har for 1. halvår 2009 haft positive kursreguleringer på 51,8 mio. kr. mod negative kursreguleringer på 
22,3 mio. kr. for 1. halvår 2008. Sparekassens fondsbeholdning består hovedsageligt af danske realkreditobligationer 
og aktier i finansielle institutter.  
 
Den danske stat udstedte i efteråret 2008 en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer. De tilsluttede penge-
institutter skal samlet betale en garantiprovision til den danske stat på 7,5 mia. kr. årligt i de to år, som garantien 
løber. Sparekassen Himmerland A/S er tilsluttet denne garantiordning, hvilket for 1. halvår 2009 har betydet en ud-
gift på 16,9 mio. kr., der er ført under posten ”Andre driftsudgifter”.  
 
I forbindelse med ovennævnte ordning etablerede staten et afviklingsselskab, der skal stå for afviklingen af eventu-
elle nødlidende pengeinstitutter. Udover den årlige betaling indestår de tilsluttede pengeinstitutter for betaling af 
op til 20 mia. kr. til dækning af underskud i Afviklingsselskabet. Sparekassens andel af denne hæftelse er opgjort til 
101 mio. kr., der er bogført under garantier. Afviklingsselskabet har meddelt, at underskuddet for 1. halvår 2009 er 
opgjort til 2,5 mia. kr. Sparekassen har som konsekvens heraf udgiftsført en hensættelse på den stillede garanti på 
11,6 mio. kr. i 1. halvår 2009. 
 
På baggrund af den aktuelle finanskrise, den generelle negative konjunkturudvikling og de store påvirkninger, 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 resultatet for 1. halvår 2009 er der således ud-
giftsført 120,3 mio. kr. mod en indtægt på 1,4 mio. kr. i 1. halvår 2008.  
 
Aktionærerne i Sparekassen Himmerland A/S gav på generalforsamlingen den 10. marts 2009 sparekassens besty-
relse bemyndigelse til at optage ansvarligt lån i henhold til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Spare-
kassen har i forlængelse heraf ansøgt om og opnået tilsagn fra den danske stat om et ansvarligt lån i form af hybrid 
kernekapital på 295,6 mio. kr. Lånets udstedelsesdag var den 30. juni 2009. Den effektive rente er på 9,960 pct. 
p.a., hvoraf det individuelt fastsatte rentetillæg for Sparekassen Himmerland A/S udgør 0,75 procentpoint. 
 
Sparekassens kernekapitalprocent og solvens er pr. 30. juni 2009 opgjort til hhv. 17,9 og 20,1. Uden det statslige 
kapitalindskud ville kernekapitalprocenten og solvensen være på hhv. 14,8 og 16,8. Sparekassen ville således også 
uden optagelse af statsligt kapitalindskud have et solidt kapitalgrundlag. Baggrunden for at sparekassen har beslut-
tet at optage statsligt kapitalindskud, er dels at fremme sparekassens muligheder for at forøge långivningen til virk-
somheder og private kunder, og dels rettidig omhu, så sparekassen står endnu bedre rustet i fremtiden og kan del-
tage i den forventede konsolidering i sektoren. 
 
I marts 2009 overtog sparekassen en del af aktiviteterne i EBH Banks afdeling i Århus, og med virkning fra 30. juni 
2009 har sparekassen endvidere overtaget kerneaktiviteterne i EBH Banks afdeling i Fjerritslev. Overtagelserne be-
tyder, at 28 nye medarbejdere og godt 7.000 nye kunder fremover vil være tilknyttet Sparekassen Himmerland A/S. 
Som følge af overtagelserne er sparekassens udlån steget med 0,4 mia. kr., indlån med 0,9 mia. kr. og garantier 
med 0,1 mia. kr.  
 
Efter overtagelsen af EBH Banks afdelinger i Fjerritslev og Århus har Sparekassen Himmerland A/S i alt 15 afdelinger 
og 277 medarbejdere, som betjener ca. 57.000 kunder. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    

ResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsen 
Netto renteindtægter er steget med 28,4% fra 137,5 mio. kr. for 1. halvår 2008 til 176,6 mio. kr. for 1. halvår 2009, 
mens gebyr- og provisionsindtægter er steget med 8,2% til 81,8 mio. kr. 
 
Kursreguleringerne for 1. halvår 2009, der i alt er positive med 51,8 mio. kr., består bl.a. af kursgevinst på aktiebe-
holdningen med 18,5 mio. kr. og på obligationsbeholdningen med 30,1 mio. kr. 
  
Udgifter til personale og administration er steget med 17,3% fra 102,2 mio. kr. for 1. halvår 2008 til 119,9 mio. kr. 
for 1. halvår 2009. Stigningen skyldes dels, at sparekassen som følge af de seneste års vækst samt sammenlægning 
med St. Brøndum Sparekasse i 2008 har fået flere medarbejdere, og dels øgede omkostninger til primært edb samt 
husleje og omkostninger i forbindelse med flytning til sparekassens nye hovedsæde. Det gennemsnitlige antal med-
arbejdere er steget fra 242,6 til 251,3 indenfor det seneste år. 
 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 6,2 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. for 1. halvår 2008. 
 
Nedskrivninger på udlån incl. renter herpå samt hensættelser på garantier er udgiftsført med 131,9 mio. kr. mod et 
positivt beløb på 1,4 mio. kr. for 1. halvår 2008. De samlede nedskrivninger på udlån udgør 314,0 mio. kr. pr. 30. 
juni 2009, mens hensættelser på garantier udgør 70,5 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 4,1 
pr. 30. juni 2009 mod 2,2 året før. 
 
Skat af periodens resultat er udgiftsført med 5,1 mio. kr. mod 20,7 mio. kr. for 1. halvår 2008.  
    
BalancenBalancenBalancenBalancen mv. mv. mv. mv. 
De samlede aktiver er på 12.178 mio. kr. pr. 30. juni 2009 mod 9.880 mio. kr. pr. 30. juni 2008, hvilket svarer til en 
stigning på 23,3%. Den væsentligste del af stigningen vedrører sparekassens likviditet, idet tilgodehavender hos 
andre kreditinstitutter samt obligationsbeholdningen er steget med i alt 2.563 mio. kr. i forhold til 30. juni 2008. 
 
Udlån er i forhold til 30. juni 2008 faldet med 135 mio. kr. til 6.008 mio. kr. svarende til 2,2%, mens det samlede 
indlån incl. puljer er steget med 1.350 mio. kr. til 7.107 mio. kr. svarende til 23,4%. 
 
Efterstillede kapitalindskud udgør 526 mio. kr. pr. 30. juni 2009 mod 233 mio. kr. pr. 30. juni 2008. Ændringen skyl-
des primært sparekassens optagelse af statsligt kapitalindskud på 296 mio. kr. 
 
Egenkapitalen udgør 1.540 mio. kr. pr. 30. juni 2009. Udviklingen i egenkapitalen fremgår af egenkapitalopgørelsen. 
 
De samlede garantier er i forhold til 30. juni 2008 faldet med 446 mio. kr. til 3.012 mio. kr. svarende til 12,9%. 
 
Kapitalgrundlag og sKapitalgrundlag og sKapitalgrundlag og sKapitalgrundlag og solvensolvensolvensolvens    
Basiskapitalen udgør pr. 30. juni 2009 i alt 1.965 mio. kr. som, sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 
9.766 mio. kr., giver en solvens på 20,1 mod 14,4 året før. Sammenlignet med lovens krav på 8% har sparekassen 
således en meget solid solvens. 
 
Kernekapitalprocenten er pr. 30. juni 2009 opgjort til 17,9 mod 13,0 året før. Dette betyder bl.a., at sparekassen selv 
uden medregning af supplerende kapital på 225 mio. kr. har en solid kapital. 
 
Det er ledelsens vurdering, at sparekassens kapitalgrundlag er tilstrækkelig til at dække de risici, der påhviler spare-
kassens engagementer mv.  
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LedeLedeLedeLedelsesberetning (fortsat)lsesberetning (fortsat)lsesberetning (fortsat)lsesberetning (fortsat)    

LikviditetLikviditetLikviditetLikviditet    
Sparekassen har fortsat en stærk likviditetssituation.  
 
Sparekassen foretager løbende stresstest af likviditeten, og det er sparekassens målsætning at opretholde et til-
strækkeligt likviditetsberedskab til over den fastlagte tidshorisont at kunne modstå et hårdt stress-scenarie, hvor en 
bredere del af sparekassens pris- og kreditfølsomme finansiering ikke kan refinansieres.  
 
Det er sparekassens politik at have en likviditetsreserve på mindst 50% mere end kravet i § 152 stk. 1, nr. 2 i Lov 
om finansiel virksomhed. Pr. 30. juni 2009 har sparekassen en likviditetsreserve på 304,5% mere end lovens krav 
mod 114,6% året før.  
 
I efteråret 2008 – som en del af Bankpakke I – har pengeinstitutterne fået mulighed for at få bevilget en låneramme 
på baggrund af overskydende lovmæssig solvens hos Nationalbanken, og pengeinstitutterne har fået mulighed for 
at belåne bl.a. unoterede sektoraktier i Nationalbanken. Såfremt lånerammen er bevilget men ikke udnyttet, og de 
unoterede sektoraktier ikke er belånt, indgår disse i likviditetsreserven. Uden medregning af disse muligheder i spa-
rekassens likviditetsreserve har sparekassen pr. 30. juni 2009 en likviditetsreserve 238,3% mere end lovens krav. 
 
Det er endvidere sparekassens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 30. 
juni 2009 udgør sparekassens udlån i forhold til indlån 89,0% mod 110,3% året før. Indenfor det seneste år har stig-
ningen i kundernes indlån således betydet, at kundernes indlån fuldt ud kan finansiere kundeudlånene. 
 
Risici og usikkerhederRisici og usikkerhederRisici og usikkerhederRisici og usikkerheder    
I forbindelse med driften af Sparekassen Himmerland A/S er de primære risikotyper kreditrisikoen på sparekassens 
udlån samt markedsrisici: renterisiko, valutarisiko, aktierisiko, likviditetsrisiko og ejendomsrisiko. 
 
Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2008, hvor de nævnte risici er beskrevet, herunder sparekas-
sens styring og overvågning heraf. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskriv-
ninger på udlån. Sparekassen arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf. 

 

Begivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsperiodensperiodensperiodensperiodens a a a affffslutningslutningslutningslutning    
Der er fra balancedagen 30. juni 2009 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårs-
rapporten for 1. halvår 2009. 

 
AktionærerAktionærerAktionærerAktionærer/Aktiekapital/Aktiekapital/Aktiekapital/Aktiekapital    
Sparekassen Himmerland A/S har ca. 18.000 aktionærer. En stor del af sparekassens kunder er tillige aktionærer i 
sparekassen, hvilket sparekassen sætter stor pris på, idet der derved skabes en stærkere og tættere tilknytning mel-
lem kunden og sparekassen. 
 

Fonden for Sparekassen Himmerland, Aars ejer, som den eneste aktionær, mere end 5% af aktiekapitalen. 
 
Aktiekapitalen i Sparekassen Himmerland A/S er fordelt med 5.496.432 stk. aktier à kr. 10 kr. 
 
Sparekassen har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier 
tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end 2.000 stemmer. Stemmeretsbegrænsningen finder ikke anven-
delse på Fonden for Sparekassen Himmerland. Fonden for Sparekassen Himmerland kan dog maksimalt afgive 
stemmer svarende til 5% af den samlede aktiekapital. Pr. 30. juni 2009 ejer Fonden for Sparekassen Himmerland 
4.104.597 stk. aktier svarende til 74,7% af den samlede aktiekapital i Sparekassen Himmerland A/S. 
 
Kursen på Sparekassen Himmerland aktien var 231 den 30. juni 2009 mod hhv. 646 den 30. juni 2008 og 300 den 
31. december 2008. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    

Forventet uForventet uForventet uForventet udvikling dvikling dvikling dvikling     
Sparekassen Himmerland A/S’ aktivitets- og indtjeningsniveau har været stigende de seneste år. For 1. halvår 2009 
har sparekassen oplevet en afdæmpet udvikling i forretningsgrundlaget og dette forventes fortsat i 2. halvår 2009. 
 
Sparekassens resultat af den primære indtjening, dvs. indtjeningen før kursreguleringer, udgift til statsgaranti, ned-
skrivninger og skat, udgør 137,9 mio. kr. for 1. halvår 2009, hvilket er bedre end budgetteret ved årets begyndelse.  
 
Forventningerne til sparekassens primære indtjening for 2009 på 200-250 mio. kr. fastholdes dog indtil videre. 
 
Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørel-
sen) og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2008.  
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Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatopgørelse     
    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår        
    2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
 

    NoteNoteNoteNote    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 1 302.237 277.547 602.210 

Renteudgifter 2 125.617 140.000 308.355  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        111177776666....620620620620    111137373737....547547547547    293293293293....855855855855    

    

Udbytte af aktier mv.  2.781 4.702 4.856 

Gebyrer og provisionsindtægter  81.757 75.561 139.131 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  1.943 2.236 4.038  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        222259595959....215215215215    212121215555....555574747474    433433433433....804804804804    

 

Kursreguleringer 3 51.835 -22.309 -31.084 

Andre driftsindtægter  4.323 5.835 32.232 

Udgifter til personale og administration 4 119.891 102.178 214.705 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  6.204 2.389 12.807 

Andre driftsudgifter  16.900 0 11.150 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  131.851 +1.437 158.597 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 5 458 454 1.467  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        40404040....985985985985    96969696....424424424424    39393939....160160160160    

 

Skat af periodens resultat  5.127 20.650 3.222  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat 33335555....858858858858 75757575....774774774774    35353535....938938938938  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Halvårsrapport for 1. halvår 2009 side 11 af 18 

Balance Balance Balance Balance     

        30/630/630/630/6    30/630/630/630/6    31/1231/1231/1231/12    
        2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
    NoteNoteNoteNote    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  25.528 124.467 26.914 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  2.440.747 1.040.138 1.945.494 

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi  3.796 4.469 3.362 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6 6.004.293 6.138.740 5.955.472 

Obligationer til dagsværdi   2.235.259 1.072.990 1.344.523 

Aktier mv.   396.750 436.830 350.957 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5 13.149 11.678 12.691 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  461.298 695.720 709.297 

Immaterielle aktiver  40.084 3.934 6.724 

Grunde og bygninger i alt  127.067 124.353 125.758 

Investeringsejendomme  52.953 52.050 52.953 

Domicilejendomme  74.114 72.303 72.805 

Øvrige materielle aktiver  22.089 17.981 20.405 

Aktuelle skatteaktiver  46.208 11.575 34.134 

Andre aktiver  345.552 190.327 504.180 

Periodeafgrænsningsposter  16.711 6.407 10.463  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver        12121212....178178178178....531531531531    9999....879879879879....609609609609    11111111....050050050050....374374374374     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        30/630/630/630/6    30/630/630/630/6    31/1231/1231/1231/12    
        2002002002009999    2002002002008888    2002002002008888    
    NoteNoteNoteNote    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  1.815.415 1.421.969 2.166.215 

Indlån og anden gæld  6.645.781 5.061.403 4.976.030 

Indlån i puljeordninger  461.298 695.720 709.297 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  409.643 110.000 519.499 

Aktuelle skatteforpligtelser  0 14.504 0 

Andre passiver  696.000 776.728 893.082 

Periodeafgrænsningsposter  1.148 1.005 1.128  _________ _________ _________ 

Gæld i altGæld i altGæld i altGæld i alt    10101010....029029029029....285285285285    8888....081081081081....329329329329    9999....265265265265....251251251251     _________ _________ _________ 

 

Hensættelse til udskudt skat 12.500 1.200 12.500 

Hensættelser til tab på garantier 70.460 15.857 60.695  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    82828282....960960960960    11117777....057057057057    73737373....195195195195     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud 7 525.946 232.785 231.655  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    525525525525....946946946946    232232232232....785785785785    232323231111....655655655655     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital 8 54.964 54.964 54.964 

Overkurs ved emission 0 234.126 0 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Reserve for dattervirksomheder 11.149 9.678 10.691 

Overført overskud  1.459.303 1.234.746 1.399.694  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.545454540000....340340340340    1.1.1.1.548548548548....438438438438    1.1.1.1.484848480000....273273273273     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver    12121212....178178178178....531531531531    9999....879879879879....609609609609    11111111....050050050050....374374374374     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

 

Eventualforpligtelser mv. 9 

Øvrige noter 10-11 
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Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse     

            OpskrivOpskrivOpskrivOpskriv----                
            ningshenningshenningshenningshen----    ReserveReserveReserveReserve        ForForForForeeeeslåetslåetslåetslået    
        OverkursOverkursOverkursOverkurs    læggelser,læggelser,læggelser,læggelser,    forforforfor        uuuuddddbyttebyttebyttebytte    
    AktieAktieAktieAktie----    vedvedvedved    domicildomicildomicildomicil----    dattervirkdattervirkdattervirkdattervirk----    OverførtOverførtOverførtOverført    for for for for regnregnregnregn----    
    kapitalkapitalkapitalkapital    emissionemissionemissionemission    ejendommeejendommeejendommeejendomme    somhedersomhedersomhedersomheder    oveoveoveoverrrrskudskudskudskud    skabsåretskabsåretskabsåretskabsåret    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     _______ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 1.Egenkapital 1.Egenkapital 1.Egenkapital 1. januar  januar  januar  januar 2002002002009999    55554.94.94.94.964646464    0000    14.92414.92414.92414.924    10101010....691691691691    1.1.1.1.399399399399....696969694444    0000     ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Aktiebaseret incitamentsprogram    713  

Resultat for 1/1–30/6 2009    458 35.400   ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Samlet indkomst henregnet på 
egenkapitalen    0 0 0 458 36.113 0  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Køb/salg af egne aktier efter skat     23.496   ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 30. juni 200Egenkapital 30. juni 200Egenkapital 30. juni 200Egenkapital 30. juni 2009999    54545454....964964964964    0000    14.92414.92414.92414.924    11111111....149149149149    1.1.1.1.459459459459....303303303303    0000     ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Egenkapital 1Egenkapital 1Egenkapital 1Egenkapital 1. januar . januar . januar . januar 2008200820082008    54.96454.96454.96454.964    234.126234.126234.126234.126    14.92414.92414.92414.924    9.2249.2249.2249.224    1.1121.1121.1121.112....695695695695    32.97932.97932.97932.979     ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Modtaget udbytte af egne aktier     1.303  

Aktiebaseret incitamentsprogram    713  

Resultat for 1/1–30/6 2008    454 75.320   ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Samlet indkomst henregnet på 
egenkapitalen    0 0 0 454 77.336 0  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Udbetalt udbytte      -32.979 

Køb/salg af egne aktier efter skat     44.715   ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 30. juni 2008Egenkapital 30. juni 2008Egenkapital 30. juni 2008Egenkapital 30. juni 2008    54.96454.96454.96454.964    234.126234.126234.126234.126    14.92414.92414.92414.924    9.9.9.9.678678678678    1.234.7461.234.7461.234.7461.234.746    0000     ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar 2002002002008888    54.96454.96454.96454.964    234.234.234.234.126126126126    14.14.14.14.999924242424    9999....224224224224    1.1121.1121.1121.112....695695695695    32323232.9.9.9.979797979     ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Modtaget udbytte af egne aktier     1.243  

Aktiebaseret incitamentsprogram    1.425  

Årets resultat    1.467 34.471   ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Samlet indkomst henregnet på 
egenkapitalen    0 0 0 1.467 37.139 0  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Overført til frie reserver  -234.126   234.126 

Udbetalt udbytte      -32.979 

Køb/salg af egne aktier efter skat     15.734  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 31. december 2008Egenkapital 31. december 2008Egenkapital 31. december 2008Egenkapital 31. december 2008    54.96454.96454.96454.964    0000    14.92414.92414.92414.924    10.69110.69110.69110.691    1.399.6941.399.6941.399.6941.399.694    0000     ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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NoterNoterNoterNoter    
    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    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.     _______ _______ _______ 

1111. Renteindtægter . Renteindtægter . Renteindtægter . Renteindtægter     

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 19.071 26.597 60.304 

Udlån og andre tilgodehavender 231.553 224.742 488.248 

Obligationer 52.069 26.074 53.282 

Afledte finansielle instrumenter -456 134 376 

  Heraf valutakontrakter 0 0 0 

  Heraf rentekontrakter -456 134 376 

Øvrige renteindtægter 0 0 0  _______ _______ _______ 

    302302302302....237237237237    277277277277....547547547547    602602602602....210210210210     _______ _______ _______ 
 
 

2. Renteudgifter2. Renteudgifter2. Renteudgifter2. Renteudgifter    

Kreditinstitutter og centralbanker 37.440 39.469  91.404 

Indlån og anden gæld 69.406 88.581 193.229 

Udstedte obligationer 11.138 5.248 8.794 

Efterstillede kapitalindskud 6.499 6.702 14.722 

Øvrige renteudgifter 1.134 0 206  _______ _______ _______ 

    111125252525....617617617617    140140140140....000000000000    308308308308....355355355355     _______ _______ _______ 
 
    

3333. Kursreguleringer. Kursreguleringer. Kursreguleringer. Kursreguleringer    

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 223 -1.323 -4.791 

Obligationer 30.132 -29.121 -4.845 

Aktier mv. 18.547 9.873 -19.463 

Investeringsejendomme 0 0 -112 

Valuta  3.238 1.582 -1.128 

Afledte finansielle instrumenter -305 -3.320 -745 

Aktiver tilknyttet puljeordninger 44.165 -39.732 -114.248 

Indlån i puljeordninger -44.165 39.732 114.248  _______ _______ _______ 

    51515151....838383835555    ----22222222....309309309309    ----33331111....084084084084     _______ _______ _______ 
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NoterNoterNoterNoter    

    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    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.     _______ _______ _______ 

4444. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og addddministration ministration ministration ministration     

Lønninger, pensioner og vederlag til bestyrelse og direktion: 

Direktion 1.727 1.759 3.353 

Direktion, incitamentsprogram 392 392 784 

Bestyrelse 446 378 802  _______ _______ _______ 

    2.565 2.529 4.939  _______ _______ _______ 

Personaleudgifter: 

Lønninger  55.532 50.867 102.792 

Medarbejdere, incitamentsprogram 321 321 641 

Pensioner 6.321 5.552 11.794 

Udgifter til social sikring 5.849 4.392 9.726  _______ _______ _______ 

    68.023 61.132 124.953 
 _______ _______ _______ 

Øvrige administrationsudgifter  49.303 38.517 84.813  _______ _______ _______ 

Udgifter til ledelse, personale og administration i altUdgifter til ledelse, personale og administration i altUdgifter til ledelse, personale og administration i altUdgifter til ledelse, personale og administration i alt 111119191919....891891891891 102102102102....178178178178    214214214214....705705705705  _______ _______ _______ 
 

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 251,3 242,6 248,9 
 _______ ______ ________ 

    

    

IncitamentsprogramIncitamentsprogramIncitamentsprogramIncitamentsprogram    
I forbindelse med sparekassens omdannelse til aktieselskab i oktober 2006 tildelte bestyrelsen et incitamentspro-
gram til direktionen og en række ledende medarbejdere. Incitamentsprogrammet, der omfatter i alt 100.000 stk. 
aktieoptioner, er fordelt med 55.000 stk. til direktionen og 45.000 stk. til ledende medarbejdere. 
 
Incitamentsprogrammet giver deltagerne ret til at erhverve aktier i sparekassen i de åbne vinduer i perioden fra of-
fentliggørelsen af årsrapporten for 2009 til og med offentliggørelsen af årsrapporten for 2010. Optioner, der ikke er 
udnyttet senest i forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2010, bortfalder uden kompensation. For så 
vidt angår direktionens eventuelle udnyttelse af optionerne er det aftalt, at direktionen maksimalt vil udnytte et an-
tal optioner svarende til et provenu ved udnyttelse af optionerne og øjeblikkeligt efterfølgende salg af aktierne på 
10 mio. kr. før skat. 
 
Incitamentsprogrammet giver deltagerne ret til at erhverve aktier i sparekassen til en forud fastsat kurs på 250. Ud-
nyttelseskursen reguleres for udlodning af udbytte samt øvrige ændringer i sparekassens aktiekapital, der ikke gen-
nemføres til markedskurs. Det er en betingelse for udnyttelse af aktieoptionerne, at deltageren er ansat på udnyt-
telsestidspunktet. 
 
Det samlede incitamentsprogram omfatter i alt 1,8% af sparekassens aktiekapital ved fuld udnyttelse.  
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NoterNoterNoterNoter  

 

4444. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og addddministration ministration ministration ministration (fortsat) 
 
Markedsværdien af incitamentsprogrammet, som samtidig udgør den regnskabsmæssige omkostning for sparekas-
sen, er beregnet til 5,7 mio. kr. Ved beregning af markedsværdien er anvendt Black-Scholes formlen, hvor der er 
anvendt en risikofri rente på 3,85%, en løbetid på 4 år samt en volatilitet på 20%. Der er ikke korrigeret for fremti-
dige udbyttebetalinger. 
 
Markedsværdien af incitamentsprogrammet periodiseres og udgiftsføres over programmets løbetid. For 1. halvår 
2009 udgør udgiften 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan henføres til direktionen og 0,3 mio. kr. til personaleudgif-
ter. 
 

5555. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder . Kapitalandele i tilknyttede virksomheder . Kapitalandele i tilknyttede virksomheder . Kapitalandele i tilknyttede virksomheder     
                EgenkapEgenkapEgenkapEgenkapiiiitaltaltaltal    ResultatResultatResultatResultat    
                30/6 30/6 30/6 30/6     1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
            EjerandelEjerandelEjerandelEjerandel    2002002002009999    2002002002009999    
        AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    %%%%    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.      _______ _______ _______ _______ 

Ejendomsselskabet Himmerland A/S, Aars   Ejendomme 100 13.149 458  _______ _______ 

     11113333....149149149149    454545458888     _______ _______ 

 

 

    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    2002002002009999    2008200820082008    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.     _______ _______ _______ 

6666. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån        

Individuelle nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 256.642 190.290 190.290 

Nedskrivninger i årets løb 167.334 58.246 193.787 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -45.579 -49.462 -96.257 

Værdiregulering af overtagne aktiver 0 2.533 2.533 

Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet -75.499 -1.574 -33.711  _______ _______ _______ 

 302.898 200.033 256.642  _______ _______ _______ 

Gruppevise nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 7.896 3.179 3.179 

Nedskrivninger i årets løb 3.245 62 4.717 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 0 0  _______ _______ _______ 

 11.141 3.241 7.896 
 _______ _______ _______ 

Samlede nedskrivninger på udlånSamlede nedskrivninger på udlånSamlede nedskrivninger på udlånSamlede nedskrivninger på udlån ultimo ultimo ultimo ultimo 314314314314....039039039039 203.274203.274203.274203.274    264264264264....538538538538     _______ _______ _______ 
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NoterNoterNoterNoter    

    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    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.     _______ _______ _______ 

7777. Eft. Eft. Eft. Efterstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud     

Supplerende kapital: 

Variabel forrentet lån, DKK, forfald 15.01.2016 25.000 25.000 25.000 

Variabel forrentet lån, DKK, forfald 01.11.2013 100.000 100.000 100.000 

Variabel forrentet lån, DKK, forfald 03.12.2015 100.000 100.000 100.000  _______ _______ _______ 

 225.000 225.000 225.000  _______ _______ _______ 

Hybrid kernekapital: 

Statsligt kapitalindskud, fastforrentet lån, DKK  295.566 0 0  _______ _______ _______ 

 

Andre efterstillede kapitalindskud: 

Garantikapital, der ikke er konverteret eller kontant hævet,  
variabel forrentet, på anfordring 5.380 7.785 6.655  _______ _______ _______  

 

Efterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i alt 525525525525....946946946946 232232232232....785785785785    222233331111....655655655655  _______ _______ _______ 

 

Efterstillede kapitalindskud, der medregnes ved opgørelse af kernekapitalen 295.566 0 0  _______ _______ _______ 

Efterstillede kapitalindskud, der medregnes ved opgørelse af basiskapitalen 225.000 225.000 225.000  _______ _______ _______ 

    

8888. Aktiekapital . Aktiekapital . Aktiekapital . Aktiekapital     
Aktiekapitalen i Sparekassen Himmerland A/S er fordelt med 5.496.432 stk. aktier à kr. 10 kr. svarende til i alt 
54.964 t. kr. 
 

Sparekassen har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier 
tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end 2.000 stemmer. Stemmeretsbegrænsningen finder ikke anven-
delse på Fonden for Sparekassen Himmerland. Fonden for Sparekassen Himmerland kan dog maksimalt afgive 
stemmer svarende til 5% af den samlede aktiekapital. 
 
Sparekassen Himmerland A/S har en beholdning af egne aktier på 92.853 stk. svarende til 1,7% af den samlede ak-
tiekapital. Køb og salg af egne aktier er foretaget som følge af sparekassens almindelige handel med aktier samt til 
afdækning af incitamentsprogram. 
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NoterNoterNoterNoter    

    1. ha1. ha1. ha1. halvårlvårlvårlvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    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.     ________ ________ ________ 

9999. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelserrrr mv. mv. mv. mv.    

EventualforpligtelserEventualforpligtelserEventualforpligtelserEventualforpligtelser    

Finansgarantier 1.397.266 1.724.515 1.747.070 

Tabsgarantier for realkreditudlån 566.444 495.255 562.551 

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 846.384 938.651 606.886 

Øvrige eventualforpligtelser 202.003 299.425 309.386  _________ _________ _________ 

IIII alt alt alt alt    3.3.3.3.012012012012....097097097097    3333....457457457457....846846846846    3333....225225225225....893893893893     _________ _________ _________ 

HHHHensættelseensættelseensættelseensættelser til tab på garantier og øvrige eventualforpligr til tab på garantier og øvrige eventualforpligr til tab på garantier og øvrige eventualforpligr til tab på garantier og øvrige eventualforpligtelsertelsertelsertelser    70707070....460460460460    15151515....857857857857    60606060....695695695695     _______ _______ _______ 

 

Andre Andre Andre Andre forpligtende aftalerforpligtende aftalerforpligtende aftalerforpligtende aftaler    

Huslejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden 94.407 0 77.690 

Øvrige forpligtelser (fratrædelsesordninger mv.) 4.798 4.614 4.614  _________ _________ _________ 

IIII alt alt alt alt    99999999....205205205205    4.4.4.4.614614614614    82828282....304304304304     _________ _________ _________ 

 

SikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelser 
Til sikkerhed for clearing mv. har sparekassen overfor Danmarks  
Nationalbank deponeret obligationer med en samlet kursværdi på 188.279 153.953 152.664  _________ _________ _________ 
   

11110000. Ka. Ka. Ka. Kapitalkrav pitalkrav pitalkrav pitalkrav     

Kernekapital efter fradrag 1.752.979 1.451.499 1.408.223  _________ _________ _________ 

Basiskapital efter fradrag 1.964.985 1.613.342 1.597.745  _________ _________ _________ 

 

Vægtede poster uden for handelsbeholdningen 8.226.991 9.741.663 8.514.654 

Vægtede poster med markedsrisiko mv. 879.817 770.912 678.101 

Vægtede poster med operationel risiko 659.379 652.494 659.449  _________ _________ _________ 

Vægtede poster i altVægtede poster i altVægtede poster i altVægtede poster i alt 9999....766766766766....187187187187    11111111....165165165165....069069069069    9999....852852852852....204204204204     _________ _________ _________ 

 

Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 17,9 13,0 14,3 

Solvensprocent ifølge Lov om finansiel virksomhed 20,1 14,4 16,2 

 

11111111. Koncernforhold . Koncernforhold . Koncernforhold . Koncernforhold     
Sparekassen Himmerland A/S ejer pr. 30. juni 2009 dattervirksomheden Ejendomsselskabet Himmerland A/S, Aars.  
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab som følge af væsentlighedsprincippet. Ejendomsselskabet Himmerland 
A/S’s balancesum andrager 19,8 mio. kr. pr. 30. juni 2009 svarende til 0,16% af balancesummen for Sparekassen 
Himmerland A/S. 


