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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt mellembalancen pr. 30. juni 2020 for Sparekassen Vendsyssel.

Mellembalancen er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse
om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Det er vores opfattelse, at mellembalancen giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver og passiver
og finansielle stilling pr. 30. juni 2020.
Vrå, den 22. september 2020

Vagn Hansen

Jan Skov

Bestyrelsen:

Henrik Steen

Martin Valbirk

Helle S. Sørensen
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Den uafhængige revisors erklæring på mellembalancen
Til bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel
Konklusion
Vi har revideret mellembalancen for Sparekassen Vendsyssel pr. 30. juni 2020, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, aktiver, passiver og noter.
Det er vores opfattelse, at mellembalancen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af
sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 i overensstemmelse med indregningsog målingskriterierne i lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af mellembalancen". Vi er uafhængige af
sparekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for mellembalancen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en mellembalance, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en mellembalance, der er uden væsentlig
fejllnformatlon, uanset om denne skyldes besvigelser eller fej!.
Ved udarbejdelsen af mellembalancen er ledelsen ansvarlig for at vurdere sparekassens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
mellembalancen på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere sparekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af mellembalancen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om mellembalancen som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer
på grundlag af mellembalancen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

2

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i mellembalancen, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisions bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af mellembalancen på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions bevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sparekassens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring
gøre opmærksom på oplysninger herom i mellembalancen eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,
at sparekassen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af mellembalancen, herunder
noteoplysningerne, samt om mellembalancen afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 22. september 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisions partnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

~ llejus
Statsauioriseret revisor

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24807

MNE-nr. mne40824
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Balance
Note

Aktiver

4

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker...........

314.755

4

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker...............................

1.274.620

4

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi..............................................

4

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

61.551
14.083.609

Obligationer til dagsværdi..................................................................................

4.547 .087

Aktier m.v..............................................................................................................

1.278.159

Kapitalandele i associerede virksomheder.......................................................

172.913

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.........................................................

19.117

Aktiver tilknyttet puljeordninger.......................................................................

3.691.217

Immaterielle aktiver.............................................................................................

38.440

Grunde og bygninger i alt...................................................................................

633.471

Heraf

.

Investeringsejendomme

.

410.624

Domicilejendomme

.

167.312

leasede domicilejendomme

.

55.535

Øvrige materielle aktiver

.

34.762

Aktuelle skatteaktiver.

.

30.119

Udskudte skatteaktiver

.

4.199

Aktiver i midlertidig besiddelse

.

17.762

Andre aktiver

.

164.241

Periodeafgrænsningsposter

.

45.688

Aktiver i alt

26.411.710
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Passiver

Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

.

107.651

Indlån og anden gæld

.

16.899.834

Indlån i puljeordninger

.

Andre passiver

3.691.217
763.864

.

Periodeafgrænsningsposter

26.327

.

Gæld i alt

21.488.893

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

.

10.687

Hensættelser til tab på garantier

.

33.602

Andre hensatte for pl i gtel ser

.

1.310

Hensatte forpligtelser i alt

45.599

Efterstillet kapitalindskud

374.214

Egenkapital

2.195.017

Akti eka pita I/andels ka pita 1/ga ra ntka pita 1....................................................
Opskrivningshenlæggelser...............................................................................

9.489

Lovpligtige reserver............................................................................................

80.618

Overført overskud eller underskud.................................................................

2.018.579

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital i alt

4.303.703

199.301

Hybrid kerneka pita 1............................................................................................
Egenkapital i alt

4.503.004

Passiver i alt

26.411.710

Note

4
4
4
4

Finansgarantier
Tabsgarantier vedr. realkredit
Tinglysnings- og konverteringsgaranti er
Øvrige garantier
Garantier i alt

.
.
.
.

980.075
3.326.274
2.227.139
1.672.395
8.205.883
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Egenkapitalopgørelse
Garantkapital
Garantkapital 1. januar 2020

2.064.763

Tilgang i årets løb..................................................................................

209.286

Afgang i årets løb...................................................................................

-79.032

Garantkapital ultimo

2.195.017

Opskrivningshenlæggelser
Opskrivningshenlæggelser 1. januar 2020

.

9.489

Periodens regulering

.

0

Opskrivningshenlæggelser ultimo

.

9.489

Lovpligtige reserver
Lovpligtige reserver 1. januar 2020

.

75.239

Periodens regulering

.

5.379

Lovpligtige reserver ultimo

.

80.618

Andre reserver
Andre reserver 1. januar 2020

.

25.000

Overført til Sparekassen Vendsyssels Fond

.

-25.000

Overført fra resultatdisponering

.

0

Andre reserver ultimo

.

0

Overført overskud
Overført overskud 1. januar 2020...................................................... 1.858.481
Overført af periodens resultat............................................................

160.098

Regulering jf. sammenlægning med Dronninglund Sparekasse...

0

Overført overskud ultimo....................................................................

2.018.579

Foreslået garantrente efter skat
.

47.116

.

-47 .005

Foreselået garantrente efter skat 1. januar 2020
Ud beta lt garantrente efter skat
Korrektion af garantrente ti dl igere år efter skat..

-111

.

Foreslået garantrente efter skat

.

0

Foreslået garantrente ultimo

.

0

.

199.114

Udstedelse af hybrid kernekapital, netto

.

0

Overført fra resultatdisponering

.

5.121

Betalte renter

.

-4.934

Hybrid kernekapital ultimo

.

199.301

Hybrid kernekapital
Hybrid kernekapital 1. januar 2020

Egenkapital i alt

4.503.004
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Noter
Note 1- Covid-19 pandemien
De finansielle markeder har i 1. halvår 2020 været kraftigt påvirket af COVID-19-pandemien. I marts var der
meget store kursfald på både obligationer og aktier. April var omvendt en historisk god måned for de
finansielle markeder.
For samfundet generelt har COVID-19-pandemien betydet nedlukning i en kortere periode, og der er fortsat
eftervirkninger heraf. Der er også enkelte brancher, som fortsat ikke har fået lov at åbne for alle aktiviteter,
hvilket alt andet lige forventes at få en afsmittende effekt på dels virksomhedernes resultater i 2020 og dels
deres likviditetsmæssige reserver.
Sparekassen er kun i begrænset omfang eksponeret imod brancher inden for oplevelsesindustri, rejseaktiviteter og luftfart, der er nogle af de brancher, som medio 2020 fortsat ikke har fået lov at åbne for alle
aktiviteter.
Staten har via forskellige hjælpepakker holdt hånden under erhvervslivet i 1. halvår 2020, og den endelige
effekt af nedlukningen af samfundet har endnu ikke vist sig i form af forøgede statistiske nedskrivninger.
Med udgangspunkt i den usikkerhed, som samfundet både nationalt og internationalt befinder sig i, har
sparekassen valgt at indregne ledelsesmæssige skøn over de endelige konsekvenser af COVID-19pandemien i nedskrivningerne. De ledelsesmæssige skøn er foretaget ud fra forventningerne til de forskellige brancher, og samlet set udgør beløbet 58,6 mio. kr. Det er primært til brancherne Detailhandel,
Transport, Post og kurertjeneste, Hoteller og restauranter samt kunder med
erhvervsudlejningsejendomme, at sparekassen har foretaget ovennævnte ledelsesmæssige skøn. Der er i
de samlede regnskabsmæssige nedskrivninger i første halvår 2020 indregnet ledelsesmæssige skøn for i alt
58,6 mio. kr. pga. COVID-19-pandemien. De ledelsesmæssige skøn er hovedsageligt foretaget på
ejendomseksponeringer.

Note 2 - Anvendt regnskabspraksis
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Den anvendte regnskabspraksis er pr. 30.06.2020 uændret i forhold til ultimo 2019, bortset fra
indregningen af leje- og leasingkontrakter, som i henhold til Finanstilsynets ændringsbekendtgørelse af
3/12-2018 er implementeret pr. 1/1-2020. Ændringen medfører, at den regnskabsmæssige behandling hos
leasingtager ikke længere kræver en sondring mellem finansiel- og operationel leasing. De nye regler
gælder også for lejeaftaler, dog anvendes benævnelsen "leasing" i dette afsnit som fællesbetegnelse for
leje- og leasingaftaler. Alle leasingkontrakter skal indregnes hos leasingtager i form af et leasingaktiv, der
repræsenterer værdien af brugsretten og afskrives over leasingperioden. Ved første indregning måles
aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inkl. omkostninger og eventuelle forudbetalinger. Samtidig
indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse, der efterfølgende amortiseres
med renter og afdrag over leasingperioden.
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Undtaget fra kravet om indregning af et leasingaktiv er aktiver leaset på kontrakter af kort varighed og
leasede aktiver med lav værdi.
For koncerninternt leasede aktiver, f.eks. ejendomme leaset af en dattervirksomhed, foretages i henhold til
reglerne de elimineringer, der er fornødne for at give et retvisende billede af resultat, aktiver og forpligtelser.
Ovenstående ændring i regnskabspraksis har i 1. halvår 2020 haft følgende effekt:

Regnskabspost

Effekt

Renteudgifter

Forøget med

Udgifter til personale og
administration

Beløb 1.000
kr.

414

Reduceret med

3.948

Forøget med

3.727

Af- og nedskrivninger på
immaterielle og materielle
aktiver

43

Udskudt skat, resultatopgørelsen Reduceret med
Domicilejendomme, leasede

Forøget med

55.535

Udskudte skatteaktiver

Forøget med

43

Andre passiver

Forøget med

55.729

Risikovægtede eksponeringer

Forøget med

55.578

Væsentlig anvendt regnskabspraksis
Klassifikation og måling
Efter de IFRS 9-forenelige regnskabsregler foretages klassifikation og måling af finansielle aktiver på
baggrund af forretningsmodellen for de finansielle aktiver og de kontraktmæssige betalingsstrømme, som
knytter sig til de finansielle aktiver. Dette indebærer, at finansielle aktiver skal klassificeres i en af følgende
3 kategorier:
•

Finansielle aktiver, som holdes for at generere de kontraktmæssige betalinger, og hvor de
kontraktmæssige betalinger udelukkende udgøres af rente og afdrag på det udestående beløb,
måles efter tidspunktet for første indregning til amortiseret kostpris.

•

Finansielle aktiver, som holdes i en blandet forretningsmodel, hvor nogle finansielle aktiver holdes
for at generere de kontraktmæssige betalinger, og andre finansielle aktiver sælges, og hvor de
kontraktmæssige betalinger på de finansielle aktiver i den blandede forretningsmodel udelukkende
udgøres af rente og afdrag på det udestående beløb, måles efter tidspunktet for første indregning
til dagsværdi gennem anden totalindkomst.

•

Finansielle aktiver, som ikke opfylder de ovennævnte kriterier for forretningsmodel, eller hvor de
kontraktmæssige pengestrømme ikke udelukkende udgøres af rente og afdrag på det udestående
beløb, måles efter tidspunktet for første indregning til dagsværdi gennem resultatopgørelsen.

Sparekassen har ikke finansielle aktiver, der omfattes af målingskategorierne med indregning af finansielle
aktiver til amortiseret kostpris eller dagsværdi gennem anden totalindkomst. I stedet måles sparekassens
beholdning af obligationer til dagsværdi gennem resultatopgørelsen, enten fordi de indgår i en
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handelsbeholdning, eller fordi de indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer
sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i sparekassens interne ledelsesrapportering.
Model for nedskrivning for forventede kredittab
I henhold til de IFRS 9-forenelige nedskrivningsregler nedskrives for forventede kredittab på alle finansielle
aktiver, der indregnes til amortiseret kostpris, og der hensættes efter samme regler til forventede kredittab
på uudnyttede kreditrammer, lånetilsagn og garantier. Nedskrivningsreglerne er baseret på en
forventningsbaseret model, som medfører en tidligere indregning af nedskrivninger i forhold til gældende
nedskrivningsmodel fra før den 1. januar 2018, hvorefter der skulle være indtruffet en objektiv indikation
for værdiforringelse (OIV), forinden at der kunne og skulle indregnes en nedskrivning.
For finansielle aktiver, der er indregnet til amortiseret kostpris, indregnes nedskrivningerne for forventede
kredittab i resultatopgørelsen og reducerer værdien af aktivet i balancen. Hensættelser til tab på
uudnyttede kreditrammer, lånetilsagn og garantier indregnes som en forpligtelse.
Stadier for udvikling i kreditrisiko
De forventningsbaserede nedskrivningsregler indebærer, at et finansielt aktiv mv. på tidspunktet for første
indregning nedskrives med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker
der efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning,
nedskrives det finansielle aktiv med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i aktivets restløbetid
(stadie 2). Konstateres instrumentet kreditforringet (stadie 3), nedskrives aktivet med et beløb, der svarer
til det forventede kredittab i aktivets restløbetid, og renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen efter
den effektive rentes metode i forhold til det nedskrevne beløb.
Det forventede tab er beregnet som en funktion af PD (sandsynlighed for misligholdelse), EAD
(eksponeringsværdi ved misligholdelse) og LGD (tab ved misligholdelse), hvor der er indarbejdet
fremadskuende informationer, der repræsenterer ledelsens forventninger til den fremadrettede udvikling.
Placeringen i stadier og opgørelse af det forventede tab er baseret på sparekassens ratingmodeller i form af
PD-modeller, der er udviklet af datacentralen SDC A/S, og sparekassens interne kreditstyring.
Vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko
Ved vurderingen af udviklingen i kreditrisiko antages det, at der er indtruffet en betydelig stigning i
kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for førstegangsindregning i følgende situationer:
•

En stigning i PD for den forventede restløbetid for det finansielle aktiv på 100 % og en stigning i 12
måneders PD på 0,5 %-point, når 12 måneders PD ved første indregning var under 1,0 %.

•

En stigning i PD for den forventede restløbetid for det finansielle aktiv på 100 % eller en stigning i
12 måneders PD på 2,0 %-point, når 12 måneders PD ved første indregning var 1,0 % eller derover.

•

Hvis et finansielt aktiv har været i restance i mere end 30 dage, vurderes det ligeledes, at
kreditrisikoen er steget betydeligt.

Hvis kreditrisikoen på det finansielle aktiv betragtes som lav på balancetidspunktet, fastholdes aktivet dog i
stadie 1, som er karakteriseret ved fravær af en betydelig stigning i kreditrisikoen. Kreditrisikoen betragtes
som lav, når kundens 12 måneders PD er under 0,2 %. Kategorien af aktiver med lav kreditrisiko omfatter
ud over udlån og tilgodehavender, der opfylder PD- kriteriet, tillige danske stats- og realkreditobligationer
og tilgodehavender hos danske kreditinstitutter samt Danmarks Nationalbank.
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Definition af kreditfo rringet og misligholdt

En eksponering defineres som værende kreditforringet (stadie 3) samt misligholdt, såfremt den opfylder
mindst et affølgende kriterier:
•

Når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, eksempelvis negativ egenkapital eller

•

Ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt på

negativ indtjening.
renter og afdrag.
•

Der ydes lempelser i lånevilkårene til låntager, som ikke ville have været ydet, hvis det ikke var pga.
låntagers økonomiske vanskeligheder.

•

Når det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk
rekonstruktion.

•

Erhvervelse af et finansielt aktiv til en underkurs, som afspejler indtrufne kredittab.

Opgørelse af forventet tab
Beregningen af nedskrivninger på eksponeringer i stadie 1 og 2; bortset fra de største eksponeringer tillige
med de svageste eksponeringer stadie 2, foretages på baggrund af en porteføljemæssig modelberegning,
mens nedskrivningerne på den resterende del af eksponeringerne foretages ved en manuel, individuel
vurdering baseret på 3 scenarier (basis scenarie, et mere positivt scenarie og et mere negativt scenarie)
med tilhørende sandsynlighed for, at scenarierne indtræffer.
Sparekassen har valideret modelberegningerne på porteføljeniveau, herunder bl.a. foretaget en række
manuelle stikprøveberegninger blandt de største af de svageste stadie 2-eksponeringer. Disse
stikprøveberegninger er ligeledes baseret på 3 scenarier (normal scenarie, et mere positivt scenarie og et
mere negativt scenarie) med tilhørende sandsynlighed for, at scenarierne indtræffer. Den
porteføljemæssige modelberegning foretages på baggrund af en PD-model ("Probability of Default"), som
udvikles og vedligeholdes af SDC A/S. PD-modellen er suppleret med et frem ads kuende, makroøkonomisk
modul, der udvikles og vedligeholdes af Foreningen for Lokale Pengeinstitutter (LOPI) og som danner
udgangspunkt for indarbejdelsen af ledelsens forventninger til fremtiden. Det makroøkonomiske modul er
bygget op om en række regressionsmodeller, der fastlægger den historiske sammenhæng mellem årets
nedskrivninger inden for en række sektorer og brancher samt en række forklarende makroøkonomiske
variable. Regressions modellerne tilføres herefter estimater for de makroøkonomiske variable, der er
baseret på prognoser fra konsistente kilder som Det Økonomiske Råd, Nationalbanken m.fl., hvor
prognoserne i almindelighed rækker 2 år frem i tid og omfatter variable som stigning i offentligt forbrug,
stigning i BNP, rente mv. Derved beregnes de forventede nedskrivninger i op til 2 år frem i tid inden for de
enkelte sektorer og brancher. For løbetider ud over 2 år og frem til år 10 foretages en fremskrivning af
nedskrivningsprocenten, således at denne konvergerer mod et normalt niveau i år 10. Løbetider ud over 10
år tildeles samme nedskrivningsprocent som i år 10. Det fremadskuende, makroøkonomiske modul
genererer en række justeringsfaktorer, der multipliceres på datacentralens "rå" PD-værdier, som derved
justeres i forhold til udgangspunktet.
Praksis for fjernelse af finansielle aktiver fra balancen
Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, fjernes helt eller delvist fra balancen, hvis sparekassen
ikke længere har en rimelig forventning om hel eller delvis dækning af det udestående beløb.
Medregningen ophører på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de enkelte eksponeringer. For
erhvervskunder vil sparekassen typisk basere vurderingen på indikatorer som kundens likviditet, indtjening
og egenkapital samt de sikkerheder, som er stillet til sikkerhed for eksponeringen. For privatkunder vil
sparekassen typisk basere vurderingen på kundens likviditet, indtægt og formueforhold samt ligeledes
kundens sikkerheder for eksponeringen. Når et finansielt aktiv fjernes helt eller delvist fra balancen, udgår
nedskrivningen på det finansielle aktiv samtidig i opgørelsen af de akkumulerede nedskrivninger, jf. note 4.
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Sparekassen fortsætter inddrivelsesbestræbelserne efter, at aktiverne er fjernet fra balancen, hvor
tiltagene afhænger af den konkrete situation. Sparekassen søger som udgangspunkt at indgå en frivillig
aftale med kunden, herunder genforhandling af vilkår eller rekonstruktion af en virksomhed, således at
inkasso eller konkursbegæring først bringes i anvendelse, når andre tiltag er afprøvet.

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
Udlån, som efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris, skal ved første indregning måles
til dagsværdi ved tillæg af de transaktionsomkostninger, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller
udstedelsen af udlånet, og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, der indgår som en integreret
del af den effektive rente. Udlån til amortiseret kostpris består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til
låntager. Udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles efter første indregning til dagsværdi. Øvrige
udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af
stiftelsesprovision, lånesagsgebyrer samt fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede, men
endnu ikke realiserede tab. Udlån og tilgodehavender til erhvervskunder vurderes årligt. Derudover sker
der løbende en vurdering af lån og tilgodehavender for at identificere udlån med indikation for
kreditforringelse (OIK).
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på observerbare
markedspriser. I det omfang, at der er tale om ikke noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter
almindelige anerkendte principper, som bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle
instrumenter indregnes under hhv. "Andre aktiver" og "Andre passiver".
Obligationer til dagsværdi
Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen
på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. For illikvide og unoterede obligationer,
hvor der ikke findes en aktuel noteret kurs, beregnes dagsværdien på baggrund af en kurv af
referenceobligationer samt en vurdering af tabssandsynligheder for underliggende aktiver eller ud fra
ekstern vurdering af prisen.
Aktier
Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter
lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier værdiansættes til dagsværdi. Ved fastsættelse af
dagsværdi tages udgangspunkt i tilgængelige handler med den pågældende virksomheds kapitalandele eller
en kapitalværdi, der er baseret på en vurdering af den forventede fremtidige indtjening eller alternativt den
regnskabsmæssige indre værdi. Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan identificeres, sker alternativt
værdiansættelse til kostpris.

Øvrig anvendt regnskabspraksis
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb. Sparekassen anvender ikke reglerne, der giver mulighed for
om klassificering af visse finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris.
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Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen, og indregningen ophører, når retten til
at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er
overdraget, og sparekassen i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på
tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker, som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost, efterfølgende.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen
indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger på domicilejendomme direkte på totalindkomsten.
Fastlæggelse af dagsværdier
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til eller en forpligtelse indfries til ved en handel
under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter.
Dagsværdi af finansielle instrumenter
Ved opgørelse af dagsværdi mv. på aktier og obligationer anvendes værdiansættelseskategorier i
overensstemmelse med principperne i IFRS 13-hierarkiet, som består af følgende 3 niveauer:
Niveau 1:
Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument, dvs. uden ændring i form eller sammen
hæng, herunder børsnoterede aktier og obligationer.
Niveau 2:
Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle
væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata.
Niveau 3:
Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata.
U noterede aktier i selskaber, som sparekassen ejer i fællesskab med en række andre kreditinstitutter
(sektoraktier), indregnes til dagsværdi. Ved fastsættelse af denne dagsværdi tages udgangspunkt i
tilgængelige oplysninger om aktuelle handler, f.eks. i forbindelse med omfordeling mellem aktionærerne
(niveau 2). Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, fastlægges dagsværdien skønsmæssigt på
grundlag af oplysninger fra selskabernes regnskaber, erfaringer med handler med aktier i de pågældende
selskaber samt input fra en kvalificeret ekstern part (niveau 3).
Øvrige unoterede værdipapirer måles så vidt muligt til dagsværdi efter tilsvarende principper. Hvis det ikke
er muligt at foretage en pålidelig måling til dagsværdi, optages værdipapiret til kostpris med fradrag af
nedskrivninger.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under
"Kursreguleringer". Balanceposter i valuta indregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem
balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for mellemværendets opståen indregnes i resultatopgørelsen
under "Kursreguleringer".
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Balancen
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til
dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris.
Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre
kreditinstitutter samt tidsindskud hos centralbanker. Disse tilgodehavender værdiansættes ved første
indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og fradrag af modtagne gebyrer og
provisioner. Efterfølgende måles de til amortiseret kostpris.
Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
En associeret virksomhed er en virksomhed, hvor sparekassen kan udøve en betydelig, men ikke
bestemmende indflydelse. En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor sparekassen kan udøve
bestemmende indflydelse. Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder indregnes og måles
efter den indre værdis metode (Equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den
forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige værdi med tillæg af den
regnskabsmæssige værdi af goodwill. For tilknyttede virksomheder indregnes et fradrag eller tillæg af
urea liserede koncerninterne fortjenester og tab. Goodwill er positive forskels beløb mellem kostpris for
overtagne kapitalandele og sparekassens andel af dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser
på overtagelsestidspunktet. Goodwill testes årligt for værdiforringelse og nedskrives til en eventuelt lavere
værdi.
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige resultat
efter skat med fradrag af en eventuel nedskrivning af goodwill. "Netto opskrivning af kapitalandele i
tilknyttede og associerede virksomheder" overføres til opskrivningshenlæggelser i det omfang,
at den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle
positive lovpligtige reserver, så længe der er en reserve at modregne i.
Immaterielle aktiver - goodwill
Erhvervet goodwill indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger for værdiforringelse.
Der foretages ikke løbende afskrivning af goodwill. Der foretages årligt nedskrivningstest af goodwill, eller
når der er indikation på et nedskrivningsbehov. Ved nedskrivningstesten foretages skøn over, hvorledes de
dele af virksomheden, som goodwill kan henføres til, vil være i stand til at generere tilstrækkelige positive
netto pengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien.
Immaterielle aktiver - kunderelationer
Kunderelationer erhvervet i forbindelse med virksomhedsovertagelse måles efter første indregning til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært på basis af en
forventet brugstid på 10 år. Ændringer i afskrivninger som følge af ændring i brugstiden indregnes
fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssige skøn. Der foretages nedskrivningstest af
kunderelationer, når der er indikationer for værdifald.
Materielle anlægsaktiver - generelt
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen,
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Det tilstræbes, at alle domicil- og investeringsejendomme
vurderes af en ekstern, uafhængig part hvert 7. år. Der afskrives ikke på grunde.
Investeringsejendomme
Investeringsejendomme omfatter ejendomme, der ikke er klassificeret som domicilejendomme og som
besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme måles efter første
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indregning til dagsværdi i overensstemmelse med principperne i bilag 9 til regnskabsbekendtgørelsen.
Ændringer i dagsværdi på investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen under "Kursreguleringer".
Domicilejendomme
Domicilejendomme omfatter ejendomme, som sparekassen selv benytter til administration, afdeling eller
som i øvrigt benyttes af personalet. Værdiansættelsen af domicilejendommene efter første indregning sker
til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af afskrivninger og tab
ved værdiforringelse. Det vil sige, at der laves en beregning på hver ejendom, hvor elementer som anslået
lejeindtægt pr. m2, faste udgifter til ejendomsskat, forsikring, administration, vedligeholdelse mv. indgår.
Det beregnede årlige afkast af den pågældende ejendom diskonteres med en rentesats, svarende til
afkastkravet for den pågældende ejendom. Ved fastsættelsen af afkastkravet er ejendommens beliggenhed
den altafgørende faktor. Omvurdering foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige forskelle til
dagsværdien. Afskrivningsgrundlaget for domicilejendommene er den omvurderede værdi med fradrag af
forventet scrapværdi. Afskrivninger på domicilejendommene sker lineært over en forventet brugstid på SO
år. Særlige installationer i domicilejendommene afskrives dog over en brugstid på 15 år. Stigninger i
domicilejendommes omvurderede værdi indregnes under "Opskrivningshenlæggelser" under
egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen under posten" Af- og nedskrivninger på
immaterielle og materielle aktiver", medmindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne
opskrivninger.
Øvrige materielle aktiver
Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der
foretages lineære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 20 år.
Skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat
anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Udskudt skat indregnes af alle
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres
enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som netto aktiver. Det vurderes på hver
balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst
til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.
Sparekassen Vendsyssel er sambeskattet med Ejendomsselskabet Vendsyssel ApS. Den aktuelle skat
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Aktiver i midlertidig besiddelse
Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter materielle aktiver overtaget i forbindelse med nødlidende
eksponeringer samt aktiver, der har været i længerevarende besiddelse, som afventer salg. Aktiverne måles
til det laveste beløb af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af omkostning ved salg.
Aktiverne er kun midlertidigt i sparekassens besiddelse, og salg vurderes sandsynligt inden for kort tid. Der
afskrives ikke på aktiver i midlertidig besiddelse. Aktiver og dertil knyttede forpligtelser udskilles i særskilte
linjer i balancen. Eventuelle overtagne realkreditlån indgår dog i regnskabsposten "Gæld til kreditinstitutter
og centralbanker".
Andre aktiver
Andre aktiver omfatter aktiver, der ikke hører til under andre aktivposter. Posten omfatter positiv
markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og indtægter, som først forfalder til betaling efter
regnskabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter, provisioner og udbytte. Bortset fra afledte
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finansielle instrumenter, der har en positiv værdi på balancedagen og som måles til dagsværdi, måles
regnskabsposten ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter forudbetalte udgifter vedrørende bl.a. løn til
personale samt provision.
Øvrige finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser, herunder "Gæld til kreditinstitutter og centralbanker","lndlån og anden gæld"
samt "Indlån i puljeordninger" er ved første indregning målt til det modtagne provenu med fradrag af
eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.
Indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger
Indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger omfatter indlån med modparter, der ikke er
kreditinstitutter eller centralbanker. Indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger måles ved første
indregning til dagsværdi med fradrag af transaktionsomkostninger, som er direkte forbundet med
udstedelsen. Indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger måles efterfølgende til amortiseret
kostpris.
Andre passiver
Andre passiver omfatter passiver, der ikke hører til under andre passivposter. Posten omfatter negativ
markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og udgifter, som først forfalder til betaling efter
regnskabsårets afslutning, herunder skyldige renter. Bortset fra afledte finansielle instrumenter, der har en
negativ værdi på balancedagen og som måles til dagsværdi, måles regnskabsposten ved første indregning til
kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter anført som en forpligtelse omfatter indtægter, der er indgået før
balancetidspunktet, men som vedrører senere regnskabsperioder.
Pensionsforpligtelser og andre personaleforpligtelser
Pensionstilsagn og personaleforpligtelser i form af jubilæumsgratiale udgiftsføres i resultatopgørelsen
under posten "Udgifter til personale og administration" og afsættes i balancen under posten "Hensættelser
til pensioner og lignende forpligtelser" med den diskonterede værdi af de forventede fremtidige
udbetalinger.
Hensatte forpligtelser
Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for
afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk
på sparekassens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til
nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Forpligtelsen vedrørende
personale, herunder jubilæer mv., hensættes på et statistisk grundlag. Der foretages diskontering af
forpligtelsen, der forfalder mere end 12 måneder efter den periode, hvor den er optjent.

Efterstillede kapitalindskud
Efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris. Omkostninger, herunder stiftelsesprovision, som
er direkte forbundet med optagelse af den efterstillede kapital, fradrages i den initiale dagsværdi og
amortiseres ud over den forventede løbetid.
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Opskrivningshenlæggelser

Opskrivningshenlæggelser omfatter opskrivninger af domicilejendomme. Opskrivningen opløses, når
ejendommen nedskrives eller sælges.
Hybrid kernekapital
Hybrid kernekapital, der opfylder betingelserne i (RR-forordningen nr. 575/2013 af 26. juni 2013 for
hybride kapitalinstrumenter, klassificeres som egenkapital. Betalte og periodiserede renter af den hybride
kernekapital præsenteres som en udlodning og overføres til den hybride kernekapital på balancedagen. Når
renterne betales, reduceres den hybride kernekapital med det afregnede beløb.

Note 3 - Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Sparekassen har ikke ændret i tilgangen til regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder i
forhold til ultimo 2019 og således er følgende gældende:
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over,
hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser, Disse skøn foretages af
sparekassens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis 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 mellembalancen, er angivet
nedenfor.
Mellembalancen er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og
fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i
forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige
usikkerhed, der er forbundet med udarbejdelsen af mellembalancen, relaterer sig til følgende
regnskabsposter:
•

Måling af udlån og tilgodehavender og hensættelse til tab på garantier

•

Måling af ejendomme.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelse til tab på garantier
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis og er
baseret på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen
blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra
myndighedernes side eller ændrede principper fra ledelsen, herunder f.eks. tidshorisonten.
Økonomisk afmatning i samfundet kan medføre en større usikkerhed ved måling af eksponeringerne. Det
kan således ikke afvises, at en fortsat negativ udvikling inden for f.eks. landbruget, hvor sparekassen har
ikke ubetydelige eksponeringer, og ændring af praksis af den ene eller anden årsag fremover kan medføre
yderligere nedskrivninger. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er
fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og
forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn.
De væsentligste værdier i et landbrug er jord og driftsbygninger. Ved værdiansættelsen af de enkelte
landbrugs aktiver anvendes som udgangspunkt de ha-priser på jorden, som er anvist af Finanstilsynet. For
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Vendsyssel gælder f.eks., at jordprisen medtages som udgangspunkt til tkr. 145/ha på EU-støtteberettiget
jord og tkr. 80/ha på anden jord. Den reelle pris på landbrugsjord er afhængig af udbud og efterspørgsel.
Der vil derfor være en usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af jordværdierne i det enkelte
landbrug, når der generelt anvendes Finanstilsynets anviste jordpriser. Hvor der foreligger en konkret
vurdering, som er foretaget af valuar/ mægler, anvender sparekassen denne vurdering. I forholdet omkring
værdiansættelse af driftsbygninger anvender sparekassen generelt standarden, som er anvist af LOPI.
Denne standard tager udgangspunkt i alderen på produktionsapparatet (inventar og bygninger) og
vedligeholdelsesstanden. Sidstnævnte er i vid udstrækning ud fra en subjektiv vurdering, hvorfor der også i
værdiansættelsen af driftsbygninger kan være en vis usikkerhed.
I de situationer, hvor sparekassen har pant i en udlejningsejendom, fastsættes værdien af den pågældende
ejendom ud fra aktuelle og/eller potentielle lejeindtægter, driftsomkostninger og forventede afkastkrav på
den pågældende ejendom. I beregningerne anvender sparekassen afkastkrav, som er indhentet hos
anerkendte valuarvirksomheder. Afkastkravenes størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det
pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhvervsformål/beboelse),
vedligeholdelsesstand samt genudlejningsmuligheder. Disse afkastkrav er oplyst i valuarvirksomhedernes
offentligt tilgængelige markedsrapporter. Hvor der foreligger en konkret ekstern vurdering fra anerkendt
valuar/mægler af den pågældende udlejningsejendom, anvendes denne vurdering i værdifastsættelsen.
For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelsen af nedskrivningerne. Vi kan konstatere, at
der for en del af kunderne sandsynligvis vil opstå problemer med at betale de aftalte låneydelser, såfremt
der kommer stigende krav til afdrag og rentestigninger, selvom de på nuværende tidspunkt overholder de
indgåede aftaler.
Når sparekassen konstaterer objektiv indikation for kreditforringelse (OIK) på en kundeeksponering,
beregnes en individuel nedskrivning på eksponeringen. I beregningen af den nødvendige nedskrivning
indgår bl.a. de forventede fremtidige betalingsrækker, hvilket vil sige de betalinger, som kunden via sin drift
forventes at kunne betale. Betalingsrækkerne tager dels udgangspunkt i historik og dels i kundens
budgetter. Da betalingsrækkerne delvist tager udgangspunkt i budgetter, vil der være et vist element af
usikkerhed i disse betalinger, da budgetforudsætningerne ikke nødvendigvis realiseres. Dette kan dels
betyde en for positiv og dels en for negativ indregning af betalingsrækker. Specielt for
udlejningsejendomme gælder, at der ikke medtages betalingsrækker fra ejendommens drift, da disse er
indbygget i værdisætningen af ejendommen, jf. oven for om afkastkrav.
Når det skal vurderes, om der skal ske hensættelser til tab på garantier, er der væsentlige skøn forbundet
med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti.
Måling af ejendomme
I måling af sparekassens ejendomme, herunder ejendomme i midlertidig besiddelse, indgår afkastprocenter
og kvadratmeterpriser, der er fastsat ud fra et skøn. Som udgangspunkt indhentes en vurdering fra en
professionel, uafhængig part på alle domicil- og investeringsejendomme hvert 7. år.
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Note 4- Branchemæssig fordeling af udlån og garantier efter nedskrivninger og
hensættelser til tab

4

%

Relativ fordeling af udlån og garantier
Offentlige myndigheder....................................

2,6

Erhverv, herunder:
Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri.

.

12,5

Energiforsyning

.

2,6
2,0

Bygge- og anlægsvirksomhed

.

2,4

Handel

.

Transport, hoteller og restauranter

.

Industri og råstofudvinding

.

Information og kommunikation

.

Finansiering og forsikring

.

3,2
1,6
0,2
3,2

Fast ejendom

.

10,4

Øvrige erhverv

.

4,0

Erhverv i alt

.

42,1

Private

.

55,3
100,0

I alt

18

Note 4- Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender, hensættelser til tab
på garantier samt øvrige hensættelser
Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender
Stadie 1 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender
Stadie 1 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender primo
Periodens ændring

47.523

.

6.346

Stadie 1 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender ultimo

.

53.869

Stadie 2 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender
Stadie 2 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender primo

88.731

Periodens ændring......

41.538

.

.

Stadie 2 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender ultimo

.

130.269

Stadie 3 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender
Stadie 3 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender primo ....

1.705.984

Nye nedskrivninger i perioden

236.141

Tilbageførte nedskrivninger i perioden ..
Endelig tabt.

-184.020

.

-73.271

Stadie 3 nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender ultimo

.

1.684.834

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender ultimo

.

1.868.972

Overtagne nedskrivninger på udlån (dagsværdireguleringer)
Overtagne nedskrivning (dagsværdireguleringer) primo

202.207

Tilbageført/ amortiseret .

-41.798

Endelig tabt.....

.

.

-33.447

Overtagne nedskrivninger på udlån (dagsværdireguleringer) ultimo

Nedskrivninger og dagsværdireguleringer på udlån og andre tilgodehavender i alt.....
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126.962

1.995.934

Hensættelser
Hensættelser til tab på garantier
Stadie 1 hensættelser på garantier
Stadie 1 hensættelser på garantier primo.................................................................

6.092

Periodens ændring.........................................................................................................

2.421

Stadie 1 hensættelser på garantier ultimo

8.513

Stadie 2 hensættelser på garantier
Stadie 2 hensættelser på garantier primo

5.390

.

Periodens ændring

.

-1.496
3.894

Stadie 2 hensættelser på garantier ultimo

Stadie 3 hensættelser på garantier
Stadie 3 hensættelser på garantier primo

.

18.549

Nye hensættelser i perioden

.

7.607

Tilbageførte hensættelser i perioden

.

-4.961

Endelig tabt

.

0
21.195

Stadie 3 hensættelser til tab på garantier ultimo

Hensættelser til tab på garantier i alt

.

33.602

Øvrige nedskrivninger og hensættelser

Stadie 1 øvrige nedskrivninger og hensættelser
Stadie 1 øvrige nedskrivninger og hensættelser primo

1.276

.

Periodens ændring

.

-1.081
195

Stadie 1 øvrige nedskrivninger og hensættelser ultimo

Stadie 2 øvrige nedskrivninger og hensættelser
Stadie 2 øvrige nedskrivninger og hensættelser primo

241

.

Periodens ændring

.

371
612

Stadie 2 øvrige nedskrivninger og hensættelser ultimo

Stadie 3 øvrige nedskrivninger og hensættelser
Stadie 3 øvrige neds krivni nge r og hensættelser primo

456

.

Periodens ændring

.

-167
289

Stadie 3 øvrige nedskrivninger og hensættelser ultimo

Øvrige nedskrivninger og hensættelser i alt

.

Nedskrivninger/ hensættelser i alt

.

Overtagne nedskrivninger på udlån (dagsværdireguleringer)

.

Nedskrivninger, overtagne nedskrivninger og hensættelser i alt

1.096

1.903.670
126.962
2.030.632
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Note 5 - Øvrige eventualforpligtelser
Skattestyrelsen har i skrivelse pr. 24. juli 2020 meddelt sparekassen, at den skattepligtige indkomst i 2016
og 2017 ønskes forøget med hhv. 44,4 mio. kr. og 26,6 mio. kr. De ønskede forøgelser af den skattepligtige
indkomst skyldes primært, at Skattestyrelsen er uenig med sparekassen i den skattemæssige behandling af
aktier udenfor handelsbeholdningen. Skattestyrelsen fremfører, at alle aktier som ikke fordeles årligt jf. en
aktionær overenskomst er anskaffet med spekulative formål (næringsaktier) og derfor skal indgå i
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Sparekassen kan dokumentere, at der ikke aktivt er handlet med
aktierne og har derfor betragtet aktierne som skattefri porteføljeaktier. Sparekassen har argumenteret
overfor Skattestyrelsen, at sparekassen ikke er næringsdrivende med køb og salg af aktier, da sparekassen
ikke har en afdeling eller en anden funktion, der handler med aktier for sparekassen regning og risiko.
Sparekassen er uenig i Skattestyrelsens forhåndsformodning om, at et pengeinstitut altid er
næringsdrivende med aktier. Sparekassen ønsker sagen prøvet ved domstolene.
Såfremt sparekassen ikke vinder sagen hos domstolene vil det medføre en samlet skattebetaling på ca. 15,6
mio. kr. vedr. 2016 og 2017 samt evt. rentetillæg.
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst vedr. 2018 vil den afledte effekt af ovenstående blive en
reduktion af den skattepligtige indkomst med ca. 1,4 mio. kr. De tilsvarende forventede korrektioner til den
skattepligtige indkomst for 2019 udgør +27,3 mio. kr. og -11,8 mio. kr. for 1. halvår 2020.
Den samlede efterbetaling til Skattestyrelsen vedr. ovenstående forhold for perioden 2016 til og med 1.
halvår 2020 udgør derfor ca. 18, 7 mio. kr.
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