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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Fonden for
Sparekassen Himmerland.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2014.
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat samt for fondens finansielle stilling.
 
 

, den  Aars 27/05/2015

 Bestyrelse

 Arne Robert Bindslev  Kaj Kragelund

 Jesper Bo Thorup Nielsen  Helle Aagaard Simonsen

 Lars Buus  Vagn Holtegård Bach
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Den uafhængige revisors erklæringer
 Til bestyrelsen i FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLAND

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLAND for regnskabsåret 1.
januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og

 noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

,  Aalborg 27/05/2015

Henrik Glanz
Statsautoriseret revisor
REDMARK
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Alex Kristensen
Statsautoriseret revisor
REDMARK
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB



Side 7 af 18

CVR-nr. 29935637

Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter

Fonden for Sparekassen Himmerland, der blev stiftet i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen
Himmerland til aktieselskab i 2006, har som primært formål at videreføre Sparekassen Himmerlands
virksomhed gennem Sparekassen Himmerland A/S, der primo 2014 skiftede navn til Jutlander Bank A/S,
således at banken til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.
 
Fondens sekundære formål er dels at udøve anden virksomhed – eventuelt via dattervirksomheder – gennem
investeringer i aktier eller andre kapitalandele og i fast ejendom mv., og dels at virke til gavn for
almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.
 
 
Usædvanlige forhold
 
Fondens ejerandel i Sparekassen Himmerland A/S udgjorde 72,8 % pr. 31. december 2013. Primo 2014
fusionerede Sparekassen Himmerland A/S med Sparekassen Hobro, og det blev samtidig besluttet, at
Sparekassen Himmerland A/S skiftede navn til Jutlander Bank A/S.
 
I forbindelse med fusionen blev der gennemført en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt 31.002.470 kr.
til 85.966.790 kr. ved konvertering af garantkapital i Sparekassen Hobro samt ved stiftelse af Sparekassen
Hobro Fonden.
 
Fonden for Sparekassen Himmerlands ejerandel er som følge heraf primo 2014 reduceret til 46,5 %, mens
Sparekassen Hobro Fonden blev vederlagt med 1.903.621 nye aktier svarende til en ejerandel på 22,1 %. I
henhold til Jutlander Banks vedtægter er der en stemmeretsbegrænsning på 5%.
 
Jutlander Bank A/S er således ikke længere en dattervirksomhed til Fonden for Sparekassen Himmerland,
men derimod en associeret virksomhed. I 2013 blev indregningen af kapitalandelene i Jutlander Bank
foretaget efter den indre værdis metode og med enkelte korrektioner til årsrapporten for Jutlander Bank, idet
bankens årsrapport var aflagt efter lov om finansiel virksomhed, mens Fonden for Sparekassen
Himmerland-koncernen aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.
 
Fra 2014 har fondens ledelse besluttet, at kapitalandele i associerede virksomheder fremover indregnes til
kostpris eller en eventuel lavere genindvindingsværdi fremfor efter indre værdis metode. Baggrunden herfor
er dels, at fondens vedtægter i forbindelse med reduktionen af ejerandelen i Jutlander Bank A/S primo 2014
blev ændret, således at fonden ikke længere kan sælge sine aktier i Jutlander Bank A/S, og dels skal fonden
ikke længere udarbejde koncernregnskab, og fonden har ikke adgang til regnskabsinformationer, der gør det
muligt at indregne kapitalandelene i banken til indre værdi efter årsregnskabsloven. Det er ledelsens
vurdering, at anvendelse af kostpris-princippet for kapitalandele i associerede virksomheder fremover giver
det mest retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling.
 
Den ændrede regnskabspraksis har betydet en reduktion af værdien af fondens associerede virksomheder og
fondens egenkapital med 1,3 mio. kr. primo 2014. Sammenligningstal for 2013 er tilrettet den ændrede
regnskabspraksis, hvilket har betydet en reduktion af resultatet for 2013 med 224 t. kr. og en reduktion af
værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og fondens egenkapital med 1.283 t. kr.
 
I henhold til regnskabslovgivningen skal kostprisen for fondens kapitalandele i Jutlander Bank A/S på
tidspunktet for statusskifte fra dattervirksomhed til associeret virksomhed ske til andel af indre værdi.
Fondens kapitalandele i Jutlander Bank A/S indgår således fra 2014 under kapitalandele i associerede
virksomheder med en kostpris på 1.042 mio. kr., mens den oprindelige kostpris for kapitalandelene udgør
775 mio. kr.
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Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes som nævnt ovenfor fremover til kostpris eller en
eventuel lavere genindvindingsværdi. Bestyrelsen har derfor valgt at nedskrive kapitalandelene i Jutlander
Bank A/S til børskursen ultimo 2014. Dette har betydet en negativ værdiregulering på 428 mio. kr. i fondens
resultat for 2014.
 
Fondens resultat for 2014 ville være ca. 460 mio. kr. højere, såfremt der var anvendt den indre værdis
metode. Fremover indregnes modtagne udbytter samt eventuelle værdireguleringer mellem kostpris og en
eventuel lavere genindvindingsværdi i resultatopgørelsen.
 
Årsrapporten for Fonden for Sparekassen Himmerland for 2013 blev udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder. Ved opstillingen af årsregnskabet blev der
taget hensyn til Fondens særlige forhold, og opstillingen fulgte således Fondens væsentligste
dattervirksomhed, Jutlander Bank A/S, der aflagde årsregnskab efter lov om finansiel virksomhed.
 
Fra 2014 er årsrapporten for Fonden for Sparekassen Himmerland udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse
C virksomheder. Ved opstillingen af årsrapporten tages der fortsat hensyn til fondens særlige forhold. Under
henvisning til årsregnskabslovens § 110 stk. 1 udarbejdes der ikke længere koncernregnskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomisk udvikling
Årets resultat udviser et underskud på 429 mio. kr., der er væsentligt påvirket af den ovenfor nævnte
nedskrivning på 428 mio. kr. af kapitalandelene i Jutlander Bank A/S til børskurs. Resultatet anses for
utilfredsstillende.
 
Jutlander Bank A/S har som følge af Bankpakke I, ikke haft mulighed for at udlodde udbytte siden 2008,
hvilket har betydet, at fonden ikke har fået tilført likviditet derfra i de seneste år. For 2014 har Jutlander
Bank A/S udloddet udbytte med 21,5 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er tilfaldet fonden i marts 2015.
 
Ledelsesforhold
Bestyrelsen er fondens øverste myndighed, og fonden har ingen ansatte. Fonden har indgået en
administrationsaftale med Jutlander Bank A/S omfattende den daglige administration.
 

Usikkerhed ved indregning og måling

De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til værdiansættelse af værdipapirer og
kapitalandele samt andre tilgodehavender. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for
2014 er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Der henvises til
beskrivelsen heraf i ”Anvendt regnskabspraksis”.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der ikke er omtalt i årsrapporten, som
forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for klasse C virksomheder, og ved opstillingen af årsrapporten er der
taget hensyn til fondens særlige forhold.
 
Den anvendte regnskabspraksis er - bortset fra indregning af associerede virksomheder - uændret i forhold
til sidste år.
 
Alle regnskabstal er i danske kroner.
 
Ændret regnskabspraksis
Fondens ejerandel i Sparekassen Himmerland A/S udgjorde 72,8 % pr. 31. december 2013. Primo 2014
fusionerede Sparekassen Himmerland A/S med Sparekassen Hobro, og det blev samtidig besluttet, at
Sparekassen Himmerland A/S skiftede navn til Jutlander Bank A/S.
 
I forbindelse med fusionen blev der gennemført en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt 31.002.470 kr.
til 85.966.790 kr. ved konvertering af garantkapital i Sparekassen Hobro samt ved stiftelse af Sparekassen
Hobro Fonden.
 
Fonden for Sparekassen Himmerlands ejerandel er som følge heraf primo 2014 reduceret til 46,5 %, mens
Sparekassen Hobro Fonden blev vederlagt med 1.903.621 nye aktier svarende til en ejerandel på 22,1 %. I
henhold til Jutlander Banks vedtægter er der en stemmeretsbegrænsning på 5%.
 
Jutlander Bank A/S er således ikke længere en dattervirksomhed til Fonden for Sparekassen Himmerland,
men derimod en associeret virksomhed. I 2013 blev indregningen af kapitalandelene i Jutlander Bank
foretaget efter den indre værdis metode og med enkelte korrektioner til årsrapporten for Jutlander Bank, idet
bankens årsrapport var aflagt efter lov om finansiel virksomhed, mens Fonden for Sparekassen
Himmerland-koncernen aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.
 
Fra 2014 har fondens ledelse besluttet, at kapitalandele i associerede virksomheder fremover indregnes til
kostpris eller en eventuel lavere genindvindingsværdi fremfor efter indre værdis metode. Baggrunden herfor
er dels, at fondens vedtægter i forbindelse med reduktionen af ejerandelen i Jutlander Bank A/S primo 2014
blev ændret, således at fonden ikke længere kan sælge sine aktier i Jutlander Bank A/S, og dels skal fonden
ikke længere udarbejde koncernregnskab, og fonden har ikke adgang til regnskabsinformationer, der gør det
muligt at indregne kapitalandelene i banken til indre værdi efter årsregnskabsloven. Det er ledelsens
vurdering, at anvendelse af kostpris-princippet for kapitalandele i associerede virksomheder fremover giver
det mest retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling.
 
Den ændrede regnskabspraksis har betydet en reduktion af værdien af fondens associerede virksomheder og
fondens egenkapital med 1,3 mio. kr. primo 2014. Sammenligningstal for 2013 er tilrettet den ændrede
regnskabspraksis, hvilket har betydet en reduktion af resultatet for 2013 med 224 t. kr. og en reduktion af
værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og fondens egenkapital med 1.283 t. kr.
 
I henhold til regnskabslovgivningen skal kostprisen for fondens kapitalandele i Jutlander Bank A/S på
tidspunktet for statusskifte fra dattervirksomhed til associeret virksomhed ske til andel af indre værdi.
Fondens kapitalandele i Jutlander Bank A/S indgår således fra 2014 under kapitalandele i associerede
virksomheder med en kostpris på 1.042 mio. kr., mens den oprindelige kostpris for kapitalandelene udgør
775 mio. kr.
 
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes som nævnt ovenfor til kostpris eller en eventuel lavere
genindvindingsværdi. Bestyrelsen har derfor valgt at nedskrive kapitalandelene i Jutlander Bank A/S til
børskursen ultimo 2014. Dette har betydet en negativ værdiregulering på 428 mio. kr. i fondens resultat for
2014.
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Fondens resultat for 2014 ville være ca. 460 mio. kr. højere, såfremt der var anvendt den indre værdis
metode. Fremover indregnes modtagne udbytter samt eventuelle værdireguleringer mellem kostpris og en
eventuel lavere genindvindingsværdi i resultatopgørelsen.
 
Ændret regnskabsopstilling
Årsrapporten for Fonden for Sparekassen Himmerland for 2013 blev udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder. Ved opstillingen af årsregnskabet blev der
taget hensyn til fondens særlige forhold, og opstillingen fulgte således fondens væsentligste
dattervirksomhed, Jutlander Bank A/S, der aflagde årsregnskab efter lov om finansiel virksomhed.
 
Da Jutlander Bank A/S fra primo 2014 ikke længere er en dattervirksomhed, men en associeret virksomhed,
udarbejdes årsrapporten for 2014 for Fonden for Sparekassen Himmerland i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse
C virksomheder. Sammenligningstal for 2013 er tilrettet opstillingen efter årsregnskabsloven.
 
Koncernregnskab
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 stk. 1 udarbejdes der ikke koncernregnskab.
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
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 afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Regnskabsmæssige skøn
Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse
skøn foretages af fondens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske
erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske.
 
De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser
og skøn er væsentlige for årsregnskabet, er følgende:
 

Børsnoterede obligationer og aktier mv., der kan være prissat på markeder med lav omsætning,
hvorved der kan være en vis usikkerhed ved anvendelse af børskurserne ved måling til dagsværdi.
Unoterede værdipapirer og kapitalandele, hvor der er skøn forbundet med måling til dagsværdi
henholdvis af en eventuel lavere værdi end kostprisen.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder de underliggende aktiver,
der i det væsentligste består af investeringsejendomme, hvor der er skøn forbundet med
værdiansættelsen af disse aktiver.
Andre tilgodehavender bestående af udlån og mellemværender med andre erhvervsvirksomheder
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behæftet med sædvanlig kreditrisiko, hvor der er skøn forbundet med vurdering af behov for
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Resultatopgørelse

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter.
 
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultaterne i
fondens dattervirksomheder.
 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter modtagne udbytter fra associerede
virksomheder samt eventuelle nedskrivninger af kapitalandelene og tilbageførte nedskrivninger.
 
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver, omfatter
kursreguleringer af andre kapitalandele og værdipapirer, nedskrivninger af tilgodehavender samt modtagne
udbytter og renter.
 
Øvrige finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger indeholder renteudgifter og finansielle gebyrer.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
egne kapitaltransaktioner.
 
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
 

Balance

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
 
I balancen indregnes den forholdsmæssige ejerandel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre
værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet
og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ
forskelsværdi (negativ goodwill). Dattervirksomhedernes regnskaber korrigeres, så de følger fondens
regnskabspraksis.
 
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen
til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres
med udbytteudlodninger til fonden og reguleres med eventuelle andre egenkapitalbevægelser i
dattervirksomhederne.
 
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi. I
resultatopgørelsen indregnes modtaget udbytte samt eventuelle nedskrivninger af kapitalandelene og
tilbageførte nedskrivninger.
 
Kostpris opgøres som den kontante anskaffelsessum for kapitalandele. For associerede virksomheder, der
tidligere har haft status som dattervirksomheder, opgøres kostprisen som en andel af indre værdi på
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tidspunktet for statusskiftet til associeret virksomhed.
 
For børsnoterede kapitalandele anvendes børskursen som genindvindingsværdi. For unoterede kapitalandele
vurderes genindvindingsværdien i forhold til selskabernes indre værdi og andre tilgængelige oplysninger.
 
Andre værdipapirer og kapitalandele
Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, fastsættes til den pris,
der vil blive modtaget ved salg på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort
kurs, der må antages bedst at svare hertil.
 
Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og
lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Unoterede og illikvide kapitalandele, hvor det ikke
vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris med fradrag af eventuelle
nedskrivninger.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende
værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
 
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. Dog indregnes der ikke udskudt skat af kursreguleringer af værdipapirer, der er anlægsaktiver.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.

Andre driftsindtægter ........................................................................... 0 2.976.602
Eksterne omkostninger  ........................................................................ -477.697 -2.000.869
Personaleomkostninger ........................................................................ 1 -210.000 -364.100

Resultat af ordinær primær drift ..................................................... -687.697 611.633

    Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  .................... 1.652.588 3.345.638
    Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder ................... -428.471.485 236.706
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender,
der er anlægsaktiver ............................................................................. 

5.444.992 -484.190

Øvrige finansielle omkostninger  ......................................................... -7.308.418 -6.936.234

Ordinært resultat før skat  ................................................................ -429.370.020 -3.226.447

Skat af årets resultat ............................................................................. 0 0

Årets resultat ...................................................................................... -429.370.020 -3.226.447

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  .................... -247.965.580 3.582.344
Overført resultat ................................................................................... -181.404.440 -6.808.791

I alt  ...................................................................................................... -429.370.020 -3.226.447
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Balance 31. december 2014
Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  ........................................ 5.288.518 1.046.580.519
Kapitalandele i associerede virksomheder  ....................................... 617.433.685 4.080.581
Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................... 11.256.897 14.849.925
Andre tilgodehavender  ..................................................................... 75.000.000 75.000.000

Finansielle anlægsaktiver i alt  ....................................................... 2 708.979.100 1.140.511.025

Anlægsaktiver i alt  ......................................................................... 708.979.100 1.140.511.025

Andre tilgodehavender  ..................................................................... 325.235 0

Tilgodehavender i alt  ..................................................................... 325.235 0

Omsætningsaktiver i alt ................................................................. 325.235 0

Aktiver i alt  ..................................................................................... 709.304.335 1.140.511.025
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Balance 31. december 2014
Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ..................................................................... 869.672.984 869.672.984
Andre reserver  .................................................................................. 0 247.965.580
Overført resultat  ............................................................................... -322.753.175 -141.348.735

Egenkapital i alt .............................................................................. 3 546.919.809 976.289.829

Gæld til banker  ................................................................................. 100.000.000 100.000.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt ............................................. 4 100.000.000 100.000.000

Gæld til banker  ................................................................................. 62.327.026 63.940.446
Anden gæld  ...................................................................................... 57.500 280.750

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ............................................. 62.384.526 64.221.196

Gældsforpligtelser i alt  .................................................................. 162.384.526 164.221.196

Passiver i alt  .................................................................................... 709.304.335 1.140.511.025
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013

  kr. kr.

Bestyrelseshonorar 210.000 364.100
  210.000 364.100
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2. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

 
Kapitalandele

i tilknyttede
virksomheder

Kapitalandele
i associerede

virksomheder

  kr. kr.

Kostpris primo 797.965.270 4.730.250
Overført til associerede virksomheder -774.907.603 1.041.944.589
Årets afgang 0 -32.500

Kostpris ultimo 23.057.667 1.046.642.339
 
Værdireguleringer hhv. nedskrivninger primo 249.898.309 -649.669
Korrektion primo -1.283.060 0
Overført til associerede virksomheder -267.036.986 0
Tilbageført af tidligere års nedskrivninger 0 32.500
Årets resultatandele 1.652.588 0
Årets nedskrivninger 0 -428.591.485
Modtagne udbytter -1.000.000 0

Værdireguleringer hhv. nedskrivninger ultimo -17.769.149 -429.208.654
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 5.288.518 617.433.685

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets
resultat

Himmerlands Erhvervsejendomme A/S,
Vesthimmerland

100% 1.579.462 269.375

Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7, Aars A/S,
Vesthimmerland

100% 5.132.314 1.016.393

Finansieringsselskabet Himmerland A/S,
Vesthimmerland

100% 1.550.796 9.316

Komplementarselskabet Aars Bymidte ApS,
Vesthimmerland

100% 157.654 -2.501

 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets
resultat

Jutlander Bank A/S, Vesthimmerland 46,5% 2.328.433.000 71.638.000
Golfparken Aars ApS, Vesthimmerland 50% 2.942.981 -770.255
Fjorden ApS, Vesthimmerland 50% 3.434.110 -773.818
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3. Egenkapital i alt

  Grundkapital

Reserve for
nettoopskrivning

efter indre værdis
metode

Overført
resultat

Ialt

  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 869.672.984 249.248.640 -141.348.735 977.572.889
Korrektion primo   -1.283.060   -1.283.060
Årets resultat   -247.965.580 -181.404.440 -429.370.020

Egenkapital ultimo 869.672.984 0 -322.753.175 546.919.809

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt
ultimo

Afdrag næste
år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

  kr. kr. kr. kr.
Kreditinstitutter 100.000.000 0 100.000.000 0
  100.000.000 0 100.000.000 0

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Fonden for Sparekassen Himmerland har afgivet et kapitaltilsagn på 3,6 mio. kr. til Vækst-Invest
Nordjylland A/S, hvoraf der er indbetalt 2,2 mio. kr. pr. 31. december 2014.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden for Sparekassen Himmerland har stillet fordringer for en regnskabsmæssig værdi på 37,5
mio. kr. til sikkerhed for bankgæld.


