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Periodemeddelelse for 1. kvartal 2013 for Hvidbjerg Bank 
 
 
Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store 
nedskrivninger 
 

 
 
31.03.2013 

 
31.03.2012 

 
31.03.2011 

 
31.03.2010 

 
31.03.2009 

      
Netto renteindtægter 11.515 10.938 9.288 9.748 9.133 

Netto gebyr og provisionsindtægter 4.521 4.315 2.644 2.521 2.021 

Andre driftsindtægter 18 0 31 213 23 

Lønninger -6.405 -6.314 -5.797 -5.491 -5.415 

Øvrige administrationsudgifter -4.473 -4.873 -4.387 -4.322 -3.764 

Afskrivning -139 -197 -331 -387 -413 

      
Basisindtjening 5.037 3.869 1.448 2.282 1.585 

      
Kursreguleringer 254 -345 -345 761 75 

Andre driftsudgifter -322 -374 -1.688 -641 -701 

Nedskrivninger på udlån mv. -7.609 -3.989 -12.641 -1.231 -191 

      
Resultat før skat -2.640 -839 -13.226 1.171 768 

      
      
Udlån 683.028 666.388 633.438 613.634 610.444 

      
Indlån (incl. seniorlån) 735.894 680.089 668.808 622.044 526.722 

      
Garantier 137.922 147.766 161.406 219.192 168.351 

 
 
Resumé 
Hvidbjerg Bank har i 1. kvartal af 2013 sat 
en ny rekord i basisindtjening. Kvartalets 
resultat af den primære bankdrift er således 
øget med 30 % til 5,0 mio. kr. 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
Forklaringen ligger i en fortsat vækst i 
forretningsomfang og indtjening samtidig 
med, at omkostningerne er faldet 3,2 %. 
Imidlertid oplever banken fortsat betydelige 
nedskrivninger, som følge af den  

samfundsøkonomiske udvikling, der ikke 
har bedret sig i forhold til for et år siden. 
Nedskrivningerne i 1. kvartal i år er opgjort 
til 7,6 mio. kr., hvilket indebærer, at 
Hvidbjerg Bank kom ud af årets første tre 
måneder med et resultat før skat på -2,6 
mio. kr. 
Der er tilfredshed med basisindtjeningens 
positive udvikling, men det relativt høje 
niveau for nedskrivninger gør, at resultatet 
før skat ikke er tilfredsstillende. 
 

www.hvidbjergbank.dk
mailto:post@hvidbjergbank.dk


Periodemeddelelse for 1. kvartal 2013 for Hvidbjerg Bank A/S  Side 2 af 5 

Flere kunder og øget aktivitetsniveau 
En fortsat god udvikling i kundeunderlaget 
afspejler sig i en fremgang i Hvidbjerg 
Banks netto renteindtægter på mere end   
5 % til 11,5 mio. kr. Kundetilgangen er 
størst i Holstebro og Viborg, men også i 
Struer kommune har banken oplevet en 
positiv udvikling i kundeunderlaget. 
 
Samtidig afsætter væksten i aktivitets-
omfang sig i posten gebyrer og provisions-
indtægter, der er øget med 12 % til 4,6 
mio. kr., således at de samlede netto rente- 
og gebyrindtægter for 1. kvartal beløber sig 
til 16,0 mio. kr., svarende til en fremgang 
på 5 %. 
 
Til trods for, at danskerne generelt ikke er 
særligt lånevillige for tiden stiger Hvidbjerg 
Banks udlån støt. Pr. 31. marts udgjorde 
udlånet 683,0 mio. kr. hvilket er en 
fremgang både i forhold til samme 
tidspunkt året før og i forhold til situationen 
ved udgangen af 2012. Når danskerne ikke 
låner penge, sparer de op, og det viser sig 
tydeligt på indlånet i Hvidbjerg Bank, der er 
øget med mere end 8 % til 735,9 mio. kr. 
Dermed er bankens indlånsoverskud 
næsten firedoblet til 52,9 mio. kr. i forhold 
til for et år siden. 
 
Hertil kommer, at udgifterne til personale- 
og administration er faldet med 3,2 % til 
11,0 mio. kr. 
 
Ny rekord i basisindtjening 
Indtjeningsfremgangen sammenholdt med 
faldet i omkostningerne indebærer, at 
Hvidbjerg Banks basisindtjening i 1. kvartal 
af 2013 kunne opgøres til 5,0 mio. kr., 
hvilket er en ny rekord for et enkelt kvartal. 
 
Endvidere har banken i kvartalet registreret 
positive kursreguleringer på 0,3 mio. kr.  
 
Fortsat betydelige nedskrivninger 
Imidlertid oplever Hvidbjerg Bank fortsat 
betydelige nedskrivninger, som følge af den 
samfundsøkonomiske udvikling, der ikke 
har bedret sig i forhold til for et år siden. 
Nedskrivningerne i 1. kvartal i år er opgjort 
til 7,6 mio. kr. 
 
Nedskrivningerne betyder, at resultatet for 
1. kvartal før skat udviser et underskud på 
2,6 mio. kr. før skat mod et minus på 0,8 
mio. kr. sidste år.  

Beskeden solvensoverdækning 
Resultatet betyder, at Hvidbjerg Banks 
basiskapital pr. 31. marts 2013 kunne 
opgøres til 81,3 mio. kr. Det svarer til en 
solvens på 11,2 % og en kernekapital på 
9,2 %. 
 
Hvidbjerg Bank har pr. udgangen af 1. 
kvartal opgjort sit interne solvensbehov til 
9,4 % - beregnet efter den nye 8+ metode.  
 
Solvensoverdækningen er dermed 
stadigvæk beskeden. Bankens ledelse 
arbejder imidlertid fortsat med initiativer til 
styrkelse af solvensen og er fortsat i positiv 
dialog med en udbyder af ansvarlig kapital 
på kapitalmarkedet. Disse forhandlinger 
forventes afsluttet med positivt resultat 
inden udgangen af 1. halvår. 
 
Banken har uændret et fornuftigt 
likviditetsberedskab med en overdækning i 
forhold til lovens krav på 136,9 % svarende 
til 142,6 mio. kr. 
 
Tilsynsdiamanten 
Finanstilsynet har introduceret en såkaldt 
Tilsynsdiamant, som fastlægger en række 
særlige risikoområder med angivne 
grænseværdier, som pengeinstitutterne 
som udgangspunkt bør ligge inden for fra 
ultimo 2012. Hvidbjerg Bank lever fortsat 
fuldt ud op til Tilsynsdiamantens pejle-
mærker og er ikke på noget punkt i 
nærheden af Finanstilsynets grænse-
værdier. 
 
Hvidbjerg Banks situation i forhold til de 
nævnte pejlemærker pr. 31.3.2013 fremgår 
af nedenstående skema. 
 
Eksponerings- 
kategori 

Grænse-
værdi 

Hvidbjerg 
Bank 

Summen af store 
engagementer 

max. 125 % 75,4 % 

Udlånsvækst på 
årsbasis 

max. 20 % 2,5 % 

Ejendoms-
eksponering 

max. 25 % 3,9 % 

Fundingratio max. 1  0,81 
Likviditetsover-
dækning 

min. 50 % 136,9 % 

 
 
Begivenheder efter 31. marts 2013 
Der er ikke indtruffet særlige begivenheder 
efter skæringsdatoen. 
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Forventningerne til 2013 
Hvidbjerg Banks forventninger til 2013 som 
helhed er uændret i forhold til det udmeldte 
i forbindelse med offentliggørelse af 
årsrapporten for 2012. Banken forventer for 
hele året en stigning i basisindtjeningen til 
13-15 mio. kr. Endvidere forventes det, at 
nedskrivningerne reduceres markant i 2013 
sammenlignet med 2012. Der knytter sig 
imidlertid fortsat stor usikkerhed til 
niveauet for nedskrivninger. 
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Resultatopgørelse  31.3.2013 

i kr. 1.000 
31.3.2012 

i kr. 1.000 
Helår 2012 

i kr. 1.000 
    
Renteindtægter 13.188 13.768 54.435 
Renteudgifter 1.673 2.830 9.738 
    
Netto renteindtægter 11.515 10.938 44.697 
    
Udbytte af aktier m.v. 0 251 376 
Gebyrer og provisionsindtægter 4.644 4.153 15.076 
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 123 89 105 
    
Netto rente- og gebyrindtægter 16.036 15.253 60.044 
    
Kursreguleringer 254 -345 701 
Andre driftsindtægter 18 0 85 
Udgifter til personale og administration 10.878 11.187 46.498 
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 139 197 833 
Andre driftsudgifter 322 374 1.171 
Nedskrivninger på udlån m.v. 7.609 3.989 23.236 
    
Resultat før skat -2.640 -839 -10.908 
    
Skat 0 196 -4.162 
    
Resultat efter skat -2.640 -643 

 
-15.070 

Totalindkomstopgørelse    
Årets resultat  -2.640 -643 -15.070 
Værdiændring i sikringsinstrument 54 218 502 
Skat 0 -54 -126 
Anden totalindkomst i alt 54 164 376 

 
Årets totalindkomst i alt -2.586 -479 -14.694 
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Balance 31.3.2013 

i kr.1.000 
31.3.2012 

i kr. 1.000 
Helår 2012 

i kr.1.000 
    
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 
hos centralbanker 

180.689 90.099 187.339 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker 

14.459 95.310 9.964 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris 

683.028 666.388 673.956 

Obligationer til dagsværdi 53.902 23.875 53.992 
Aktier m.v. 41.483 36.388 41.381 
Grunde og bygninger i alt 9.832 7.459 9.879 
    Heraf domicilejendomme 
    Heraf investeringsejendomme 

7.497 
2.335 

7.459 
0 

7.544 
2.355 

Øvrige materielle aktiver 819 1.083 832 
Aktuelle skatteaktiver 95 135 95 
Udskudte skatteaktiver  0 4.424 0 
Midlertidigt overtagne aktiver 1.507 3.568 1.507 
Andre aktiver 5.083 4.830 6.159 
Periodeafgrænsningsposter 2.858 1.667 1.291 
    
Aktiver i alt 993.755 935.226 986.395 
    
    
Gæld    
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 151.084 61.851 144.427 
Indlån og anden gæld 735.894 680.089 728.281 
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 74.958 0 
Andre passiver 10.719 16.430 15.168 
Periodeafgrænsningsposter 75 80 39 
Gæld i alt 897.772 833.408 887.915 
    
Hensatte forpligtelser    
Hensat til tab på garantier   0 574 0 
Hensatte forpligtelser i alt 0 574 0 
    
Efterstillede kapitalindskud 25.000 35.000 25.000 
    
Egenkapital    
Aktiekapital 
Reserve for pengestrømsafdækning 

33.603 
-9 

15.000 
164 

33.603 
-63 

Overført overskud 37.389 51.080 39.940 
Egenkapital i alt 70.983 66.244 73.480 
    
Passiver i alt 
 

993.755 935.226 986.395 

    
Eventualforpligtelser:    
Finansgarantier 27.587 28.631 27.129 
Tabsgarantier for realkreditudlån 40.088 39.289 40.425 
Tinglysnings- og konverteringsgarantier  64.089 70.557 70.603 
Øvrige eventualforpligtelser 6.158 9.289 6.796 
Eventualforpligtelser i alt 137.922 147.766 144.953 
    
 


