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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2013 
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. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i 
overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder.  
 
Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2013. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen kan påvirkes af. 
 
Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller review af Sparekassens uafhængige revisorer. 
 
 
 
Aars, den 19. august 2013 
 
 
 
 
Poul Damgaard Lisa Frost Sørensen 
sparekassedirektør økonomidirektør 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning  

HovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitet    
Sparekassen Himmerland A/S’ hovedaktivitet er at tilbyde alle sædvanlige finansielle produkter til såvel privat- som 
erhvervskunder. Sparekassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med 
kompetent rådgivning. Sparekassens hovedkontor er beliggende i Aars, og Sparekassen har 13 afdelinger fordelt i 
Himmerland, Aalborg, Århus og Fjerritslev.  
 
 
Udvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økUdvikling i aktiviteter og økoooonomiske forholdnomiske forholdnomiske forholdnomiske forhold    
 
ForretningsomfangForretningsomfangForretningsomfangForretningsomfang    
Sparekassens udlån udgør ved halvårets udgang 5,8 mia. kr., indlån 7,3 mia. kr. og garantier 1,4 mia. kr. Det samle-
de forretningsomfang målt på udlån, indlån og garantier udgør således 14,5 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. ultimo 2012 
og 15,5 mia. kr. ultimo juni 2012.  
 
Sparekassens udlån har gennem den finansielle krise været faldende. Dette skyldes dels, at Sparekassens kunder 
ikke efterspørger så mange nye lån, men i stedet afdrager på deres lån, og dels har de opstramninger af kreditpoli-
tikken, der blev gennemført i 2009 og med løbende tilpasninger til forretningsmodellen, betydet, at Sparekassen 
har endnu mere fokus på, at kreditgivning til kunder foregår i Sparekassens naturlige markedsområde.  
 
I løbet af 1. halvår 2013 er Sparekassens udlån reduceret med 0,1 mia. kr. og gennem det seneste år med i alt 0,6 
mia. kr. til 5,8 mia. kr. ultimo juni 2013. Det er fortsat Sparekassens mål at foretage udlån til gode og sunde investe-
ringer til private og erhvervsmæssige formål indenfor markedsområdet. Sparekassen oplever således ikke en ”Kre-
ditklemme”, men blot mangel på efterspørgsel efter lån. 
 
Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 4,1. 
 
Sparekassens indlån udgør 7,3 mia. kr., hvilket er 0,1 mia. kr. mindre end ultimo 2012 og ultimo juni 2012. Til trods 
for at Sparekassen oplever stor opsparingslyst blandt kunderne, så er Sparekassens indlån faldet lidt. Dette skyldes i 
stort omfang, at mange af Sparekassens kunder som følge af det lave renteniveau igen vælger at investere deres 
opsparing i værdipapirer. Mange af kunderne foretager investeringerne via HIMMERLAND FormuePLEJE-konceptet, 
hvor de samlede depotværdier således er forøget fra 1,5 mia. kr. til 1,9 mia. kr. gennem det seneste år.  
 
Sparekassen har et solidt kapitalgrundlag og en stærk likviditetssituation, der understøtter forretningen. 
 
Nye kunderNye kunderNye kunderNye kunder    
Sparekassen oplever fortsat en god kundevækst - og har fået over 2.000 nye kunder i 1. halvår 2013. Mange nye 
kunder er henvist af eksisterende kunder, men også undersøgelsen af 32 pengeinstitutters priser i Forbrugerrådets 
blad Tænk Penge i april 2013, hvor Sparekassen blev den samlede vinder, har betydet ekstra tilgang af nye kunder. 
 
Sparekassen ser kundevæksten som et tegn på, at kunderne ser Sparekassen som værende et solidt og konkurren-
cedygtigt pengeinstitut, hvor god rådgivning og service er i højsædet.  
    
Sammenlægning af afdelingerSammenlægning af afdelingerSammenlægning af afdelingerSammenlægning af afdelinger    
Sparekassens ejendom i Løgstør er blevet bygget om, og medarbejderne fra Ranum er som planlagt overflyttet til 
Løgstør, således at Sparekassens afdeling i Løgstør nu har 13 medarbejdere. Sammenlægningen er foretaget for at 
sikre kunderne en fortsat kvalificeret rådgivning i en større afdeling, samt for at reducere de administrative omkost-
ninger.  
 
Der pågår forhandlinger om salg af Sparekassens ejendom i Ranum, og ejendommens bogførte værdi er nedskrevet 
til den forventede salgspris. 
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Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    
    
KKKKursmanipulationursmanipulationursmanipulationursmanipulation    
I marts 2013 afsagde retten i Hjørring dom i en sag om kursmanipulation fra efteråret 2008 mod Sparekassen Him-
merland A/S, den tidligere sparekassedirektør samt to tidligere medarbejdere. Sparekassen blev idømt en bøde på 5 
mio. kr., og selvom sagen er anket, har Sparekassen af forsigtighedshensyn valgt at udgiftsføre bøden i 1. halvår 
2013 under ”Andre driftsudgifter”.  
 
I fortsættelse af ovennævnte sag modtog Sparekassen Himmerland A/S, den tidligere sparekassedirektør samt en 
tidligere medarbejder i juli 2013 en sigtelse om kursmanipulation vedrørende få aktiehandler i Sparekassen Him-
merland aktien foretaget på 3 handelsdage i september 2008 af Vestjysk Bank. Baseret på ledelsens aktuelle kend-
skab til sagen vurderes det, at sigtelsen ikke vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for Sparekassen. 
    
IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    
Periodens resultat udgør et overskud efter skat på 4 mio. kr. mod 3 mio. kr. for 1. halvår 2012 og 8 mio. kr. for 2012.  
 
Sparekassens indtjening fra den primære drift udgør 90 mio. kr. for 1. halvår 2013, hvilket er som forventet. Ledel-
sen forventer således fortsat, at Sparekassens primære indtjening for 2013 vil ligge i niveauet 160-180 mio. kr. 
 
Sparekassens resultat kan i hovedposter specificeres således: 
 

 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 
2020202013131313    
t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    

1. h1. h1. h1. halvår alvår alvår alvår 
2020202012121212    
t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    

    
2020202012121212    
t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    

 
Netto rente- og gebyrindtægter 

 
228.861 

 
256.976 

 
456.965 

Andre driftsindtægter 2.387 2.794 5.733 
Udgifter til personale og administration 136.547 146.120 274.175 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4.718 5.443 11.998 
Primær indtjeningPrimær indtjeningPrimær indtjeningPrimær indtjening    89.98389.98389.98389.983    108.207108.207108.207108.207    176176176176....525525525525    
Kursreguleringer 11.118 23.972 52.166 
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 425 699 485 
Tab og nedskrivninger på udlån mv.  80.846 123.342 206.217 
ResulResulResulResultat før udgifter til sektortat før udgifter til sektortat før udgifter til sektortat før udgifter til sektorløsninger mv.løsninger mv.løsninger mv.løsninger mv.    20.68020.68020.68020.680    9.5369.5369.5369.536    22222222....959959959959    
Udgifter til sektorløsninger og afsat bøde 14.314 6.423 12.836 
Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat    6666....366366366366    3.1133.1133.1133.113    10101010....123123123123    
Skat  2.152 +360 2.444 
PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resultat resultat resultat resultat    4444....214214214214    3333....473473473473    7777....679679679679    

 
 
Sparekassens resultat anses for mindre tilfredsstillende, men skal ses i lyset af den nuværende lavkonjunktur, hvor 
tab og nedskrivninger på både privat- og erhvervskunder fortsat ligger på et højt niveau.  
 
Sparekassens netto renteindtægter udgør 148 mio. kr. for 1. halvår 2013 mod 173 mio. kr. for samme periode i 
2012. De lavere netto renteindtægter er som forventet, og skyldes blandt andet, at Sparekassens kunder gennem 
det seneste år har nedbragt deres lån i Sparekassen med 0,6 mia. kr. til 5,8 mia. kr.  
 
Kundernes indlån i Sparekassen udgør 7,3 mia. kr., og Sparekassen har således en stor overskudslikviditet. Det er 
Sparekassens strategi at placere overskudslikviditeten forsigtigt, hvilket med det fortsat lave renteniveau betyder, at 
overskudslikviditeten alene bidrager begrænset til indtjeningen.  
 
Samlet er Sparekassens renteindtægter reduceret med 44 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2012, mens renteudgifterne 
er reduceret med 19 mio. kr.  
 
Reduktionen i renteudgifterne skyldes primært, at Sparekassen i foråret 2013 har indfriet de to resterende statsga-
ranterede obligationslån på i alt 0,6 mia. kr., og at Sparekassen har foretaget markedsmæssige justeringer af rente-
satserne for indlån. 



 

Sparekassen Himmerland A/S  Halvårsrapport for 1. halvår 2013 side 6 af 24 

 

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

Sparekassens gebyr- og provisionsindtægter udgør 82 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end i samme periode af 
2012. Den stigende formueforvaltning for kunder har betydet forøgede gebyrindtægter på 3 mio. kr., mens der har 
været et fald i lånesagsgebyrer mv. på 7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der i 2012 var mange privatkunder, der 
benyttede den lave rente til at omlægge deres realkreditlån. Der har ikke været en tilsvarende konverteringsaktivi-
tet i 2013.  
 
De samlede udgifter til personale og administration er i forhold til 1. halvår 2012 reduceret med 9 mio. kr. til 137 
mio. kr. Sparekassens tilpasninger af organisationen og afdelingsstrukturen gennem de senere år til det fortsat lave 
aktivitetsniveau i samfundet kan ses på det fortsat faldende omkostningsniveau. 
 
Kursreguleringerne, der i alt er positive med 11 mio. kr., består af positive kursreguleringer på aktie- og obligations-
beholdningen med hhv. 13 mio. kr. og 1 mio. kr., mens øvrige kursreguleringer på valuta og finansielle instrumenter 
mv. er negative med 3 mio. kr.  
 
Sparekassens andel af sektorens bidrag til Indskydergarantifonden udgør 7,6 mio. kr. for 1. halvår 2013, og herud-
over er der udgiftsført 1,7 mio. kr. svarende til Sparekassens andel af Afviklingsafdelingens tab i forbindelse med 
afvikling af Fjordbank Mors m.fl. Under ”Andre driftsudgifter” er der således i alt udgiftsført 9,3 mio. kr. vedrørende 
sektorløsninger samt en bøde på 5 mio. kr. i forbindelse med kursmanipulationssagen. 
 
Tab og nedskrivninger på udlån mv. er udgiftsført med 81 mio. kr. mod 123 mio. kr. for samme periode af 2012. I 
beløbet for 1. halvår 2012 indgik ca. 40 mio. kr. i forøgede nedskrivninger som følge af, at Finanstilsynet i foråret 
2012 gennemførte præciseringer og stramninger af nedskrivningsreglerne.  
 
Sparekassen må konstatere, at en del af kunderne – det gælder både privat- og erhvervskunder samt landbrug – 
fortsat har det svært under lavkonjunkturen, hvorfor der er udgiftsført et relativt stort beløb til tab og nedskrivnin-
ger. Af det udgiftsførte beløb på 81 mio. kr. kan en tredjedel henføres til tab og nedskrivninger på privatkunder. Når 
tiderne bedres, kan der være mulighed for, at nogle af nedskrivningerne kan tilbageføres. 
 
De samlede nedskrivninger på udlån udgør 550 mio. kr. pr. 30. juni 2013, mens hensættelser til tab på garantier ud-
gør 2 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 7,1 pr. 30. juni 2013 mod 6,2 året før. 
 
Skat af periodens resultat er udgiftsført med 2 mio. kr. Sparekassen har et udskudt skatteaktiv på 52 mio. kr. Spare-
kassens budget for 2013 samt prognoser for de følgende 3-4 år viser en forventet indtjening, der berettiger til ind-
regning af skatteaktivet. I forbindelse med Folketingets vedtagelse i juni 2013 af gradvis nedsættelse af selskabs-
skatteprocenten, har Sparekassen foretaget et skøn over, hvornår de midlertidige forskelle forventes udlignet, base-
ret på de skattesatser, der er vedtaget. Samlet forventes det at reducere værdien af Sparekassens skatteaktiv med 
ca. 4 mio. kr., der indregnes som en justering af den forventede årlige effektive skatteprocent for 2013. 
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TilsynsdiamanTilsynsdiamanTilsynsdiamanTilsynsdiamantentententen    
I Finanstilsynets Tilsynsdiamant er opstillet 5 pejlemærker med grænseværdier, som Finanstilsynet anvender til at 
vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut, herunder de rammer som Finanstilsynet har sat op for en sund bankfor-
retning.  
 
Som det fremgår af følgende skema, ligger alle Sparekassens nøgletal langt inden for Finanstilsynets grænseværdier 
på alle 5 pejlemærker, og Sparekassen har med sin forretningsmodel fokus på også at overholde grænseværdierne 
fremadrettet. 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

KapiKapiKapiKapitalforholdtalforholdtalforholdtalforhold    
Sparekassens egenkapital udgør 1,4 mia. kr. pr. 30. juni 2013. Udviklingen i egenkapitalen fremgår af egenkapital-
opgørelsen. 
 
Sparekassens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger på et forsigtigt niveau på 4,1 pr. 30. juni 2013. 
 
Ud over egenkapitalen har Sparekassen statslig hybrid kernekapital for 295,6 mio. kr., der indgår i Sparekassens ka-
pitalgrundlag. Sparekassen har i juli 2013 modtaget Finanstilsynets godkendelse til at indfri 150 mio. kr. af den 
statslige hybride kernekapital, hvilket derfor er foretaget primo august 2013. 
 
Sparekassen skal måle sit kapitalgrundlag i forhold til Sparekassens kredit-, markeds- og operationelle risici. Til brug 
herfor anvender Sparekassen standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operati-
onelle risici.  
 
Pr. 30. juni 2013 udgør basiskapitalen 1,4 mia. kr., der sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 7,8 mia. 
kr. giver en solvens på 17,2 mod 17,8 pr. 30. juni 2012 og 17,3 ultimo 2012. Faldet i solvensen i forhold til 30. juni 
2012 skyldes i det væsentligste indfrielse af ansvarlig kapital på 100 mio. kr. i efteråret 2012, der til dels opvejes af 
et fald i de risikovægtede poster på 0,5 mia. kr. 
 
Kernekapitalprocenten er pr. 30. juni 2013 opgjort til 18,7 mod 17,7 pr. 30. juni 2012 og 18,6 ultimo 2012. Forøgel-
sen af kernekapitalprocenten i forhold til 30. juni 2012 kan i det væsentligste henføres til faldet i de risikovægtede 
poster. 
 
Efter den delvise indfrielse af den statslige hybride kernekapital med 150 mio. kr. primo august 2013 er Sparekas-
sens solvens alt andet lige reduceret med 2,1 procentpoint til 15,1%, og kernekapitalprocenten er reduceret med 
2,0 procentpoint til 16,7.  
 

    

    

Pejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i TilsynsdiamaPejlemærke i Tilsynsdiamannnnttttenenenen    

    

Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i Grænseværdi i 

TilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamantenTilsynsdiamanten    

SparekaSparekaSparekaSparekasssssenssenssenssens    

nøgletalnøgletalnøgletalnøgletal        

pr. 3pr. 3pr. 3pr. 30/60/60/60/6 201 201 201 2013333    

Summen af store engagementer Max. 125% 14,8% 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% -9,2% 

Stabil funding Max. 1 0,7 

Ejendomseksponering Max.  25% 14,6% 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 184,4% 
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Det er fortsat Sparekassens intention at indfri den resterende del af den statslige hybride kernekapital i 2014, såle-
des at indfrielsen kan ske til kurs pari. Det indgår i ledelsens overvejelser at erstatte den hybride kernekapital helt 
eller delvist med nye ansvarlige lån eller af en kapitaludvidelse, hvilket vil afhænge af Sparekassens forretnings-
mæssige udvikling det kommende år.  
 
I juni 2013 blev CRD IV-pakken, bestående af henholdsvis kapitalkravsforordningen (CRR) og direktivet (CRD IV), en-
deligt vedtaget af Europarådet, og skal nu implementeres i de enkelte lande. De nye kapitaldækningsregler forven-
tes at træde i kraft pr. 1. januar 2014 og med indfasning frem mod 2019. Sparekassen har foretaget en analyse af 
de forventede konsekvenser af de nye regler, og det er vurderingen, at Sparekassen allerede nu opfylder de skær-
pede krav til kapitalens størrelse og sammensætning, endda også uden indregning af den statslige hybride kerne-
kapital.  
 
Til opgørelse af Sparekassens individuelle solvensbehov anvender Sparekassen den såkaldte 8+ model, som Finans-
tilsynet udsendte en vejledning til i december 2012. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt 
de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt ”Risikorapport vedrørende kapitaldæk-
ning”, der er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside:  
https://www.himmerland.dk/aktionaer/aktionaerinfo/oplysningsforpligtelser/ hvortil der henvises. 
 
Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,3% pr. 30. juni 2013.  
 
Sparekassens solvens pr. 30. juni 2013 ligger væsentligt over Sparekassens individuelle solvensbehov. Solvensbuffe-
ren kan opgøres til 5,9 procentpoint, svarende til en kapitalmæssig overdækning på 465 mio. kr. Det er Sparekas-
sens mål, at solvensprocenten som minimum skal være 3 procentpoint højere end det individuelle solvensbehov. 
 
Det er ledelsens vurdering, at Sparekassens kapitalforhold er solide og fuldt ud kan dække de risici, der påhviler Spa-
rekassens nuværende forretningsomfang, og at der også er mulighed for at udvide forretningsomfanget i de kom-
mende år. 
 
 
LikviditetLikviditetLikviditetLikviditet    
Sparekassen har fortsat en stærk likviditetssituation.  
 
Det er Sparekassens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 30. juni 2013 
udgør Sparekassens udlån i forhold til indlån 86,5%. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlåne-
ne. 
 
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 finansiering ikke kan refinansieres.  
 
Opgjort i henhold til § 152 stk. 1, nr. 2 i Lov om finansiel virksomhed skal Sparekassen have et likviditetsberedskab 
på 958 mio. kr. pr. 30. juni 2013, og da Sparekassen har et likviditetsberedskab på 2.724 mio. kr., betyder det, at 
Sparekassen har en overdækning på 184%. Pr. 30. juni 2012 var overdækningen på 160%, mens den var 197% pr. 
31. december 2012. Det er Sparekassens politik at have en likviditetsoverdækning på mindst 75% mere end lovkra-
vet. 
 
Sparekassen optog i efteråret 2012 et 3-årigt lån på 300 mio. kr. hos Nationalbanken. I første omgang har Sparekas-
sen stillet obligationer til sikkerhed for lånet, hvorfor det ikke påvirker Sparekassens likviditetsberedskab. På et se-
nere tidspunkt kan Sparekassen vælge at stille en del af udlånsporteføljen til sikkerhed, hvilket vil betyde en for-
øgelse af Sparekassens likviditet. 
 
I 1. halvår 2013 har Sparekassen indfriet de resterende statsgaranterede obligationslån på 0,6 mia. kr. fra 2010.  
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Det er Sparekassens vurdering, at markedet for langsigtet funding uden statsgaranti er begyndt at fungere igen. I 
december 2012 optog Sparekassen således et nyt 3-årigt obligationslån på 100 mio. kr. på fornuftige vilkår, og obli-
gationerne bag dette lån blev i maj 2013 optaget til handel på First North Bond Market. 
 
Det er ledelsens vurdering, at Sparekassens likviditetsbehov vil være dækket af i de kommende år. 
 
 
Usikkerhed ved indregning og målingUsikkerhed ved indregning og målingUsikkerhed ved indregning og målingUsikkerhed ved indregning og måling    
De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og hensættelser på 
garantier, samt værdiansættelse af finansielle instrumenter og midlertidigt overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at 
usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af halvårsregnskabet. Der henvises 
til beskrivelsen heraf i note 1 i årsrapporten for 2012. 
 
For nedskrivninger på udlån gælder, at Sparekassens regnskabspraksis er baseret på de nuværende regler i den dan-
ske regnskabsbekendtgørelse. Såfremt praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan 
det medføre ændringer i de foretagne nedskrivninger og hensættelser. 
 
 
Særlige risici Særlige risici Særlige risici Særlige risici     
Ledelsen vurderer ikke, at der påhviler Sparekassen særlige forretningsmæssige eller finansielle risici. De almene 
forretningsmæssige og finansielle risici, der er i forbindelse med driften af Sparekassen er primært kreditrisikoen på 
Sparekassens udlån samt markedsrisici og operationelle risici. 
 
Der henvises til note 29 i årsrapporten for 2012, hvor Sparekassens forretningsmæssige og finansielle risici samt po-
litikker og mål for styringen heraf er nærmere beskrevet. 
 
 
Transaktioner med nærtstående parterTransaktioner med nærtstående parterTransaktioner med nærtstående parterTransaktioner med nærtstående parter    
Sparekassens hovedsæde på Markedsvej 5-7, Aars blev i 2007/2008 opført af Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7, 
Aars A/S, der er et datterselskab til Fonden for Sparekassen Himmerland. Sparekassen har indgået en uopsigelig le-
jekontrakt frem til 1. december 2028. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære besøg i efteråret 2011 i Sparekas-
sen var det Finanstilsynets opfattelse, at Sparekassen betalte en for høj husleje til Ejendomsselskabet Markedsvej 5-
7, Aars A/S. 
 
Sparekassen har fået foretaget en uafhængig vurdering af markedslejen samt en juridisk vurdering af den indgåede 
lejekontrakt. På baggrund heraf og under skyldig hensyntagen til, at ejendommen er opført efter Sparekassens øn-
sker og krav til kvalitet og indretning, er den indgåede lejekontrakt blevet genforhandlet primo 2013. Den årlige 
husleje er blevet nedsat med 1,5 mio. kr. excl. moms fra 1. april 2013, mens lejekontrakten i øvrigt er uændret. 
 
 
Begivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsBegivenheder efter regnskabsperiodensperiodensperiodensperiodens a a a affffslutningslutningslutningslutning    
Der er fra balancedagen 30. juni 2013 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der ikke er omtalt i ledelsesberetnin-
gen, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten for 1. halvår 2013.  
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    

AktionærerAktionærerAktionærerAktionærer/Aktiekapital/Aktiekapital/Aktiekapital/Aktiekapital    
Sparekassen Himmerland A/S har ca. 20.000 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 består af 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 2013 ejer Fonden for Sparekassen Himmerland 
4.001.597 stk. aktier svarende til 72,8% af den samlede aktiekapital i Sparekassen Himmerland A/S. 
 
Kursen på Sparekassen Himmerland aktien var 117 den 30. juni 2013 mod hhv. 110 den 30. juni 2012 og 112,5 ul-
timo 2012. 
 
 
Forventet uForventet uForventet uForventet udvikling dvikling dvikling dvikling     
Sparekassens primære indtjening, der er indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsnin-
ger mv. og skat, er som forventet i 1. halvår 2013, og ledelsen forventer fortsat, at Sparekassens primære indtjening 
for 2013 vil ligge i niveauet 160-180 mio. kr.  
 
Den samfundsøkonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor i den kommende 
tid på grund af lavkonjunkturen. Til trods herfor forventes det, at Sparekassens tab og nedskrivninger vil blive på et 
lavere niveau i 2013 end i de seneste fire år. 
 
Finanstilsynets praksis udvikler sig imidlertid løbende vedrørende måling af udlån og opgørelse af individuelt sol-
vensbehov. Sparekassens måling af udlån og opgørelse af solvensbehov er baseret på de nugældende regler og ta-
ger således ikke højde for eventuelle kommende ændringer i regler og praksis.  
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ResultatResultatResultatResultat---- og totalindkomstopgørelse og totalindkomstopgørelse og totalindkomstopgørelse og totalindkomstopgørelse    
    
    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår        
    2020202011113333    2020202011112222    2020202011112222    

ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    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 3 204.779 248.678 467.905 

Renteudgifter 4 56.807 75.971 145.874  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægterNetto renteindtægter        111147474747....972972972972    111172727272....707707707707    333322222222....031031031031    

    

Udbytte af aktier mv.  4.311 3.186 3.570 

Gebyrer og provisionsindtægter 5 81.712 85.401 139.668 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  5.134 4.318 8.304  _______ _______ _______ 

Netto renteNetto renteNetto renteNetto rente---- og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter og gebyrindtægter        222228282828....861861861861    222256565656....976976976976    444456565656....965965965965    

 

Kursreguleringer 6 11.118 23.972 52.166 

Andre driftsindtægter  2.387 2.794 5.733 

Udgifter til personale og administration 7 136.547 146.120 274.175 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  4.718 5.443 11.998 

Andre driftsudgifter 8 14.314 6.423 12.836 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  80.846 123.342 206.217 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  425 699 485  _______ _______ _______ 

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat        6666....366366366366    3333....113113113113    10101010....123123123123    

 

Skat  2.152 +360 2.444  _______ _______ _______ 

PeriodensPeriodensPeriodensPeriodens resulta resulta resulta resultatttt 4444....214214214214 3333....473473473473    7777....679679679679  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

    

TotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelseTotalindkomstopgørelse    
 

Periodens resultat  4.214 3.473 7.679  _______ _______ _______ 

Periodens totalindkomstPeriodens totalindkomstPeriodens totalindkomstPeriodens totalindkomst    4444....214214214214 3333....473473473473    7777....679679679679  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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BalaBalaBalaBalance nce nce nce     

        30/630/630/630/6    30/630/630/630/6    31/1231/1231/1231/12    
        2020202011113333    2012012012012222    2020202011112222    
    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  38.465 101.500 312.526 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  453.357 745.985 915.476 

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi  54.820 41.639 46.922 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 5.731.707 6.329.501 5.876.258 

Obligationer til dagsværdi   2.034.881 1.576.705 1.871.354 

Aktier mv.   600.497 558.048 575.836 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  17.449 18.657 19.024 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  478.352 452.702 481.928 

Immaterielle aktiver  58.260 60.848 59.682 

Grunde og bygninger i alt  150.074 152.548 150.156 

Investeringsejendomme  84.487 58.562 86.121 

Domicilejendomme  65.587 93.986 64.035 

Øvrige materielle aktiver  11.660 13.342 11.442 

Aktuelle skatteaktiver  1.527 9.592 706 

Udskudte skatteaktiver  51.848 57.360 54.000 

Aktiver i midlertidig besiddelse  22.010 30.145 23.205 

Andre aktiver  129.620 143.722 140.374 

Periodeafgrænsningsposter  33.753 25.057 15.845  _________ _________ _________ 

 

AktiverAktiverAktiverAktiver i alt i alt i alt i alt        9999....868868868868....280280280280    11110000....317317317317....351351351351    11110000....554554554554....734734734734     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

        30/630/630/630/6    30/630/630/630/6    31/1231/1231/1231/12    
        2012012012013333    2012012012012222    2020202011112222    
    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  351.152 28.451 327.178 

Indlån og anden gæld  6.844.151 7.020.986 6.955.001 

Indlån i puljeordninger  478.352 452.702 481.928 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  99.795 621.324 722.703 

Andre passiver  365.709 377.466 348.501 

Periodeafgrænsningsposter  1.234 1.331 1.335  _________ _________ _________ 

Gæld Gæld Gæld Gæld     8888....140140140140....393393393393    8888....502502502502....260260260260    8888....836836836836....646646646646     _________ _________ _________ 

 

Hensættelse til pensioner og lign. forpligtelser 0 503 0 

Hensættelser til tab på garantier 2.015 2.654 1.576 

Andre hensatte forpligtelser 5.000 0 0  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser    7777....015015015015    3333....157157157157    1111....576576576576     _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud 10 295.315 395.065 295.190  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskudEfterstillede kapitalindskud    222295959595....313131315555    395395395395....000065656565    295295295295....190190190190     _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  54.964 54.964 54.964 

Opskrivningshenlæggelser 14.924 14.924 14.924 

Lovpligtige reserver 15.129 16.213 16.704 

Overført overskud  1.340.540 1.330.768 1.334.730  _________ _________ _________ 

EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital    1.1.1.1.444425252525....557557557557    1.1.1.1.444416161616....869869869869    1.1.1.1.444421212121....322322322322     _________ _________ _________ 

 

PassiverPassiverPassiverPassiver i alt i alt i alt i alt    9999....868868868868....280280280280    11110000....317317317317....351351351351    11110000....554554554554....734734734734     _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

 

Eventualforpligtelser mv. 11 

Koncernforhold 12 

Nærtstående parter 13 
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Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse     

            OpskrivOpskrivOpskrivOpskriv----                
            ningshenningshenningshenningshen----                
            læggelser,læggelser,læggelser,læggelser,                
        AktieAktieAktieAktie----    domicildomicildomicildomicil----    LovpligtigeLovpligtigeLovpligtigeLovpligtige    OverførtOverførtOverførtOverført        
        kapitalkapitalkapitalkapital    ejendommeejendommeejendommeejendomme    reserverreserverreserverreserver    oveoveoveoverrrrskudskudskudskud     I alt I alt I alt I alt    
        t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. krt. krt. krt. 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 2020202011113333        55554.94.94.94.964646464    14.92414.92414.92414.924    11116666....704704704704    1.1.1.1.333334343434....730730730730    1.41.41.41.421212121....322322322322      ________ ________ ________ ________ ________ 
 

Periodens resultat     425 3.789 4.214 

Modtaget udbytte fra tilknyttet virksomhed    -2.000 2.000 0   ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for perioden        0 0 -1.575 5.789 4.214   ________ ________ ________ ________ ________ 

Køb og salg af egne aktier     21 21   ________ ________ ________ ________ ________ 

EgenkEgenkEgenkEgenkapital 30. juni 201apital 30. juni 201apital 30. juni 201apital 30. juni 2013333        54545454....964964964964    14.92414.92414.92414.924    11115555....129129129129    1.31.31.31.344440.0.0.0.540540540540    1.41.41.41.425252525....557557557557      ________ ________ ________ ________ ________   ________ ________ ________ ________ ________ 

    

    

Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar 2012201220122012        54.96454.96454.96454.964    14.92414.92414.92414.924    15.51415.51415.51415.514    1.3281.3281.3281.328....064064064064    1.413.4661.413.4661.413.4661.413.466      ________ ________ ________ ________ ________ 
 

Periodens resultat     699 2.774 3.473   ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for perioden        0 0 699 2.774 3.473   ________ ________ ________ ________ ________ 

Køb og salg af egne aktier     -70 -70   ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 30. juni 2012Egenkapital 30. juni 2012Egenkapital 30. juni 2012Egenkapital 30. juni 2012        54.96454.96454.96454.964    14.92414.92414.92414.924    16161616....213213213213    1.330.7681.330.7681.330.7681.330.768    1.416.8691.416.8691.416.8691.416.869      ________ ________ ________ ________ ________   ________ ________ ________ ________ ________ 

 

 

Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar 2020202011112222        54.96454.96454.96454.964    14.14.14.14.924924924924    11115555....514514514514    1.1.1.1.333328282828....064064064064    1.1.1.1.444413131313....466466466466      ________ ________ ________ ________ ________ 
  

Årets resultat    1.190 6.489 7.679   ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for året        0 0 1.190 6.489 7.679   ________ ________ ________ ________ ________ 

Køb og salg af egne aktier     177 177   ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 31. december 20Egenkapital 31. december 20Egenkapital 31. december 20Egenkapital 31. december 2011112222        54545454.964.964.964.964    14.92414.92414.92414.924    11116666....704704704704    1.1.1.1.333334343434....730730730730    1.1.1.1.444421212121....322322322322      ________ ________ ________ ________ ________   ________ ________ ________ ________ ________ 
 
 
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. Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen siden omdannelsen til aktieselskab i 2006. 
 

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 29.745 stk. svarende til 0,54% af den samlede 
aktiekapital. Køb og salg af egne aktier er foretaget som følge af Sparekassens almindelige handel med aktier. An-
skaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under ”Overført overskud”. 
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KapitaldækningsKapitaldækningsKapitaldækningsKapitaldækningsopgørelse opgørelse opgørelse opgørelse     

    30303030/6/6/6/6    30303030/6/6/6/6    31/1231/1231/1231/12    
    2012012012013333    2012012012012222    2012012012012222     _______ _______ _______ 

Solvensprocent    17,2 17,8 17,3 

Kernekapitalprocent    18,7 17,7 18,6 

Individuel solvensprocent    11,3 11,8 11,3 

 

    
    30/630/630/630/6    30/630/630/630/6    31/1231/1231/1231/12    
    2013201320132013    2012201220122012    2012201220122012    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     _______ _______ _______ 

BasiskapitalBasiskapitalBasiskapitalBasiskapital i alt i alt i alt i alt            1.1.1.1.350350350350....202202202202    1.1.1.1.486486486486....645645645645    1.1.1.1.365365365365....918918918918     _________ _________ _________ 

    

KernekapKernekapKernekapKernekapitalitalitalital i alt i alt i alt i alt        1.41.41.41.466663.3.3.3.452452452452    1.1.1.1.473473473473....524524524524    1.1.1.1.444469696969....450450450450     _________ _________ _________ 

 

Tilstrækkelig basisTilstrækkelig basisTilstrækkelig basisTilstrækkelig basiskapitalkapitalkapitalkapital        884.708884.708884.708884.708    985985985985....780780780780    894894894894....132132132132     _________ _________ _________ 

 

 

Vægtede poster med kredit- og modpartsrisiko mv.  6.201.170 6.855.846 6.486.495 

Vægtede poster med markedsrisiko  747.380 556.320 481.123 

Vægtede poster med operationel risiko  885.131 918.939 918.939  _________ _________ _________ 

Risikovægtede poster i altRisikovægtede poster i altRisikovægtede poster i altRisikovægtede poster i alt        7777....888833333333....681681681681    8888....331331331331....111105050505    7777....886886886886....557557557557     _________ _________ _________ 
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NoterNoterNoterNoter    
    
    
1. Anvendt regnskabspr1. Anvendt regnskabspr1. Anvendt regnskabspr1. Anvendt regnskabspraksisaksisaksisaksis    
 
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrappor-
ten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børs-
noterede finansielle virksomheder. 
 
Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste 1.000 kr. 
 
Bortset fra nedenstående er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev 
anvendt i årsregnskabet for 2012. Der henvises til årsrapporten for 2012 for nærmere beskrivelse af den anvendte 
regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regn-
skabsbekendtgørelsens definitioner. 
 
 
Ændring af anvendt regnskabspraksisÆndring af anvendt regnskabspraksisÆndring af anvendt regnskabspraksisÆndring af anvendt regnskabspraksis    
Regnskabsbekendtgørelsen er ændret for årsrapporter og halvårsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder 1. 
januar 2013. Der er i § 38a indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi, som erstat-
ter §§ 47-48, der alene omtaler opgørelse af dagsværdi i forhold til finansielle instrumenter. Ændringen afspejler 
den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelsen af IFRS 13, som fastlægger principper for måling til dags-
værdi uafhængigt af hvilke aktiver eller forpligtelser, der måles. 
 
Ændringen medfører, at dagsværdier nu opgøres til exit price i stedet for lukkekurs på balancedagen. Det vurderes, 
at ændringen ikke har haft nogen effekt på værdiansættelsen af Sparekassens aktiver og forpligtelser, der måles til 
dagsværdi. 
 
Beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis vedrørende dette område ændres på baggrund heraf til følgende: 
 
”Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under nor-
male omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. 
 
Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til den pris der vil blive 
modtaget ved salg på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må anta-
ges bedst at svare hertil. 
 
For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt 
anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata.” 
 
 
Væsentlige regnskabsmæssige skønVæsentlige regnskabsmæssige skønVæsentlige regnskabsmæssige skønVæsentlige regnskabsmæssige skøn    
Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. 
Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer 
samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, 
og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til 
andre skøn.  
 
De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og 
skøn er væsentlige for regnskabet er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæg-
gelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra 
myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom ændret forhold som f.eks. tidshorisonten 
ændres. 
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1. Anvendt regnskabspraksis1. Anvendt regnskabspraksis1. Anvendt regnskabspraksis1. Anvendt regnskabspraksis    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    
 
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtel-
ser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2013, er de 
samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2012: 
 

• Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier. 
• Måling af unoterede aktier og visse obligationer. 
• Måling af midlertidigt overtagne aktiver. 
• Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme. 
• Måling af udskudte skatteaktiver. 

 
Der henvises til årsrapporten for 2012 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn.  
 
Ændring i regnskabsmæssige skønÆndring i regnskabsmæssige skønÆndring i regnskabsmæssige skønÆndring i regnskabsmæssige skøn    
I juni 2013 vedtog Folketinget en gradvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% til 22% over tre år. Som 
følge heraf har Sparekassen foretaget et skøn over, hvornår de midlertidige forskelle, der indgår i Sparekassens ud-
skudte skatteaktiv, forventes udlignet, baseret på de skattesatser, der er vedtaget. Samlet forventes det at reducere 
værdien af Sparekassens skatteaktiv med ca. 4 mio. kr., der indregnes som en justering af den forventede årlige ef-
fektive skatteprocent for 2013. 
 
 
    
2222. Hoved. Hoved. Hoved. Hoved---- og nøgletalsoversigt og nøgletalsoversigt og nøgletalsoversigt og nøgletalsoversigt    
            1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. h1. h1. h1. halvåralvåralvåralvår        
            2020202011113333    2020202011112222    2020202011112222    
            mio.mio.mio.mio.    kr.kr.kr.kr.    mio.mio.mio.mio.    kr.kr.kr.kr.    mio.mio.mio.mio. kr. kr. kr. kr.       ________ ________ ________  

HovedtalHovedtalHovedtalHovedtal    

ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    

Netto rente- og gebyrindtægter   228,9 257,0 457,0 

Kursreguleringer   11,1 24,0 52,2 

Udgifter til personale og administration   136,5 146,1 274,2 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   80,8 123,3 206,2 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0,4 0,7 0,5 

Periodens resultat før skat   6,4 3,1 10,1 

Periodens resultat   4,2 3,5 7,7 
     

BalanceBalanceBalanceBalance mv. mv. mv. mv.    

Udlån   5.787 6.371 5.923 

Aktiver i alt   9.868 10.317 10.555 

Indlån og anden gæld   6.844 7.021 6.955 

Indlån og anden gæld incl. puljer   7.323 7.474 7.437 

Egenkapital    1.426 1.417 1.421 

Garantier mv.   1.433 1.625 1.477 
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2222. Hoved. Hoved. Hoved. Hoved---- og nøgletalsoversigt  og nøgletalsoversigt  og nøgletalsoversigt  og nøgletalsoversigt (fortsat) 
            30/630/630/630/6    30303030/6/6/6/6    31/1231/1231/1231/12        
            2020202011113333        2020202011112222    2020202011112222           ______ ______ ______  

    

NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    

    

KapitaldækningKapitaldækningKapitaldækningKapitaldækning    

Solvensprocent    17,2 17,8 17,3 

Kernekapitalprocent   18,7 17,7 18,6 

    

IndtjeningIndtjeningIndtjeningIndtjening    

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   0,9 0,4 0,7 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   0,6 0,5 0,5 

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

    

MarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisikoMarkedsrisiko    

Renterisiko   2,2 0,7 0,6 

Valutarisiko   0,0 0,0 0,0 

Valutaposition   1,1 2,7 1,6 

    

LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisikoLikviditetsrisiko    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   184,4 159,6 196,8 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   86,5 92,4 86,5 

    

KreditrisikoKreditrisikoKreditrisikoKreditrisiko    

Udlån i forhold til egenkapital   4,1 4,5 4,2 

Periodens udlånsvækst   -2,3 -2,7 -9,5 

Periodens nedskrivningsprocent   1,0 1,5 2,6 

Akkumuleret nedskrivningsprocent   7,1 6,2 6,5 

Summen af store engagementer   14,8 13,7 14,5 

    

AktieafkastAktieafkastAktieafkastAktieafkast *) 

Periodens resultat pr. aktie    0,8 0,6 1,4 

Indre værdi pr. aktie    260,8 259,3 260,0 

Børskurs/indre værdi pr. aktie   0,4 0,4 0,4 

Børskurs ultimo   117,0 110,0 112,5 

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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    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    2020202011113333    2020202011112222    2020202011112222    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     _______ _______ _______ 

3333. Renteindtægter . Renteindtægter . Renteindtægter . Renteindtægter     

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 586 2.261 3.259 

Udlån og andre tilgodehavender 194.196 231.561 436.578 

Obligationer 9.767 13.996 26.927 

Afledte finansielle instrumenter 230 860 1.028 

  Heraf rentekontrakter 230 860 1.028 

Øvrige renteindtægter 0 0 113  _______ _______ _______ 

    222204040404....779779779779    222248484848....678678678678    467467467467....905905905905     _______ _______ _______ 
 
 

4444. Renteudgifter. Renteudgifter. Renteudgifter. Renteudgifter    

Kreditinstitutter og centralbanker 509 128  426 

Indlån og anden gæld 38.167 48.630 93.596 

Udstedte obligationer 3.636 11.241 20.449 

Efterstillede kapitalindskud 14.495 15.972 31.403  _______ _______ _______ 

    56565656....807807807807    75757575....971971971971    111145454545....874874874874     _______ _______ _______ 
 
    

 

5555. . . . Gebyrer og provisionsindtægterGebyrer og provisionsindtægterGebyrer og provisionsindtægterGebyrer og provisionsindtægter    

Værdipapirhandel og depoter 27.563 24.750  46.055 

Betalingsformidling 4.026 4.775 8.724 

Lånesagsgebyrer 13.428 20.070 33.259 

Garantiprovision 28.980 27.853 44.232 

Øvrige gebyrer og provisioner 7.715 7.953 7.398  _______ _______ _______ 

    88881111....712712712712    85858585....401401401401    111139393939....666666668888     _______ _______ _______ 
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    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    2020202011113333    2012012012012222    2020202011112222    
    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. Kursreguleringer. Kursreguleringer. Kursreguleringer. Kursreguleringer    

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -396 -80 304 

Obligationer 1.112 9.033 17.649 

Aktier mv. 13.409 11.562 30.139 

Investeringsejendomme 0 0 235 

Valuta  63 4.704 6.858 

Valuta-, rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter -3.070 -2.747 -4.519 

Aktiver tilknyttet puljeordninger 10.959 18.724 43.272 

Indlån i puljeordninger -10.959 -18.724 -43.272 

Øvrige forpligtelser 0 1.500 1.500  _______ _______ _______ 

    11111111....118118118118    23232323....972972972972    52525252....166166166166     _______ _______ _______ 

 

7777. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og a. Udgifter til personale og addddminiminiminiministration stration stration stration     

Lønninger, pensioner og vederlag til bestyrelse og direktion: 

Direktion 1.174 1.140 2.280 

Bestyrelse 863 791 1.581  _______ _______ _______ 

 2.037 1.931 3.861  _______ _______ _______ 

Personaleudgifter: 

Lønninger  66.229 70.743 133.629 

Pensioner 7.567 8.593 15.970 

Udgifter til social sikring 8.565 8.502 14.638  _______ _______ _______ 

    82.361 87.838 164.237 
 _______ _______ _______ 

 

Øvrige administrationsudgifter  52.149 56.351 106.077  _______ _______ _______ 

 111133336666....547547547547 111144446666....120120120120    222274747474....175175175175  _______ _______ _______ 
 

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 273 288 281 
 _______ ______ ________ 

 

 
Udover ovenstående har direktionen fri bil og telefon til rådighed, der på årsbasis er værdiansat til 133 t. kr.  
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NoterNoterNoterNoter  

 
    1. halvå1. halvå1. halvå1. halvårrrr    1. halvår1. halvår1. halvår1. halvår    
    2012012012013333    2012012012012222    2012012012012222    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     _______ _______ _______ 

8888. Andre driftsudgifter . Andre driftsudgifter . Andre driftsudgifter . Andre driftsudgifter     

Andel af bidrag til Indskydergarantifonden og Afviklingsafdelingen  9.314 6.423 12.836 

Hensat bøde 5.000 0 0  _______ _______ _______ 

 14141414....314314314314    6666....423423423423    11112222....836836836836  _______ _______ _______ 
 

 

 

    30303030/6/6/6/6    30303030/6/6/6/6    31/1231/1231/1231/12    
    2012012012013333    2012012012012222    2012012012012222    
    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. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån        

Individuelle nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 494.182 415.097 415.097 

Nedskrivninger i årets løb 121.293 147.667 260.517 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -27.182 -19.336 -41.842 

Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet -56.996 -30.200 -139.590  _______ _______ _______ 

 531.297 513.228 494.182  _______ _______ _______ 

Gruppevise nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 18.750 19.459 19.459 

Nedskrivninger i årets løb 157 0 0 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 -504 -709  _______ _______ _______ 

 18.907 18.955 18.750 
 _______ _______ _______ 

Samlede nedskrivnSamlede nedskrivnSamlede nedskrivnSamlede nedskrivninger på udlån ultimoinger på udlån ultimoinger på udlån ultimoinger på udlån ultimo    555550505050....204204204204 532532532532....183183183183    512512512512....932932932932     _______ _______ _______ 
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NoterNoterNoterNoter 
    30/630/630/630/6    30303030/6/6/6/6    31/1231/1231/1231/12    
    2020202011113333    2012012012012222    2020202011112222    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     _______ _______ _______ 

10101010. Eft. Eft. Eft. Efterstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud erstillede kapitalindskud     

Ansvarlig lånekapital: 

Variabel forrentet lån, DKK 0 100.000 0  _______ _______ _______ 

 0 100.000 0  _______ _______ _______ 

Hybrid kernekapital: 

Statsligt kapitalindskud, nom. 295.566.000 DKK, fastforrentet lån  295.315 295.065 295.190  _______ _______ _______ 

 

Efterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i altEfterstillede kapitalindskud i alt 222295959595....313131315555 333395959595....065065065065    295295295295....190190190190  _______ _______ _______ 

 
Den ansvarlige lånekapital, der pr. 30. juni 2012 indgik under efterstillede kapitalindskud, blev efter godkendelse fra 
Finanstilsynet førtidsindfriet i 2012. 
 
I juli 2013 modtog Sparekassen Finanstilsynets tilladelse til at indfri 150 mio. kr. af den statslige hybride kernekapi-
tal, hvilket derfor skete primo august 2013. 
 
Den resterende statslige hybride kernekapital forfalder hverken helt eller delvist til betaling på et fastsat tidspunkt. 
Sparekassen kan indfri kapitalindskuddet frem til 30. juni 2014 til kurs 100, mens indfrielse i perioden 1. juli 2014 – 
30. juni 2015 kan ske til kurs 105 og derefter til kurs 110. 
 
I forbindelse med optagelse af den statslige hybride kernekapital i 2009 udgjorde stiftelsesomkostningerne 1,2 mio. 
kr., der amortiseres over 5 år. 
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NoterNoterNoterNoter    
    30303030/6/6/6/6    30303030/6/6/6/6    31/1231/1231/1231/12    
    2020202011113333    2020202011112222    2020202011112222    
    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.    t. kr.t. kr.t. kr.t. kr.     ________ ________ ________ 

11111111. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelse. Eventualforpligtelserrrr mv. mv. mv. mv.    

EventualforpligtelserEventualforpligtelserEventualforpligtelserEventualforpligtelser    

Finansgarantier 329.864 408.826 349.969 

Tabsgarantier for realkreditudlån 769.985 738.417 783.125 

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 127.800 288.844 160.231 

Øvrige eventualforpligtelser 205.605 188.848 183.586  _________ _________ _________ 

IIII alt alt alt alt    1111....433433433433....254254254254    1111....626262624444....935935935935    1111....476476476476....911911911911     _________ _________ _________ 

HHHHensættelseensættelseensættelseensættelser tilr tilr tilr til tab på garantier og øvrige eventualforpligtelser tab på garantier og øvrige eventualforpligtelser tab på garantier og øvrige eventualforpligtelser tab på garantier og øvrige eventualforpligtelser    2222....015015015015    2222....654654654654    1111....576576576576     _______ _______ _______ 

 

Andre Andre Andre Andre forpligtende aftalerforpligtende aftalerforpligtende aftalerforpligtende aftaler    

Huslejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden 78.875 103.549 102.651  _________ _________ _________ 

IIII alt alt alt alt    78787878....875875875875    103103103103....549549549549    101010102222....651651651651     _________ _________ _________ 
 

SikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelser 
Til sikkerhed for clearing mv. har Sparekassen overfor Danmarks  
Nationalbank deponeret obligationer med en samlet kursværdi på 798.115 590.871 896.206  _________ _________ _________ 
 
Sparekassen har delvist finansieret to af sine ejendomme med realkreditlån for i alt 10,6 mio. kr. Den regnskabs-
mæssige værdi af de pantsatte ejendomme udgør 20,7 mio. kr. 
 
I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter deltager Sparekassen Himmerland i Indskydergarantifonden, hvilket 
indebærer, at pengeinstitutterne hæfter for eventuelle tab, som Indskydergarantifonden måtte dække ved konkurs 
eller afvikling af pengeinstitutter. I henhold til den seneste opgørelse udgør Sparekassen Himmerlands andel af sek-
torens indeståelse over for Indskydergarantifonden ca. 0,8%. 
 
Sparekassen anvender Skandinavisk Data Center A/S (SDC) som datacentral. Såfremt Sparekassen på et tidspunkt 
vælger at udtræde af datacentralen, vil Sparekassen skulle betale ca. 100 mio. kr. i udtrædelsesgodtgørelse. 
 
I 2012 blev Sparekassen Himmerland A/S, forhenværende sparekassedirektør Svend Jørgensen samt to tidligere 
medarbejdere tiltalt for kursmanipulation i forbindelse med den tidligere EBH Banks køb af aktier i Sparekassen 
Himmerland A/S. Sagen blev primo 2013 behandlet ved Retten i Hjørring. Sparekassen Himmerland A/S blev idømt 
en bøde på 5 mio. kr., der er hensat i halvårsregnskabet. Dommen er imidlertid anket, og forventes behandlet ved 
Vestre Landsret i marts 2014. Anklagemyndigheden har rejst krav mod Sparekassen om en bøde på op til 10 mio. 
kr., mens Sparekassen har nedlagt påstand om frifindelse.  
 
I fortsættelse af ovennævnte sag modtog Sparekassen Himmerland A/S, forhenværende sparekassedirektør Svend 
Jørgensen samt en tidligere medarbejder i juli 2013 en sigtelse for kursmanipulation i forbindelse med Vestjysk Bank 
A/S’ køb af aktier i Sparekassen Himmerland A/S. Det er endnu uvist om denne sigtelse vil resultere i en tiltale. Ba-
seret på ledelsens aktuelle kendskab til sagen vurderes det, at sigtelsen ikke vil få væsentlige økonomiske konse-
kvenser for Sparekassen. 
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11112222. Koncernforhold . Koncernforhold . Koncernforhold . Koncernforhold     
Sparekassen Himmerland A/S ejer pr. 30. juni 2013 dattervirksomhederne Ejendomsselskabet Himmerland A/S og 
Midtfjord Erhverv II ApS. 
 
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab som følge af væsentlighedsprincippet. Dattervirksomhedernes balance-
summer andrager i alt 28,9 mio. kr. pr. 30. juni 2013 svarende til 0,29% af balancesummen for Sparekassen Him-
merland A/S. 
 
 

13131313. Nærtstående parter. Nærtstående parter. Nærtstående parter. Nærtstående parter        
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.  
 

Sparekassen har stillet driftskreditter til rådighed for dattervirksomhederne på i alt 9,6 mio. kr., hvorpå der pr. 30. 
juni 2013 i alt var trukket 4,2 mio. kr. 
 
Sparekassen Himmerland A/S har løbende transaktioner og mellemværender med Fonden for Sparekassen Himmer-
land og fondens datterselskaber. De transaktioner eller mellemværender, der antages at have betydning ved vurde-
ring af Sparekassens resultat eller finansielle stilling, oplyses i ledelsesberetningen. 
 
Sparekassen har ydet lån og kreditter til direktionen og bestyrelsen. Aftalerne er indgået på markedsvilkår. 


