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Kære kunde
2018 har været tilfredsstillende for Frøs Sparekasse. Mange 
privat- og erhvervskunder i Syd- og Sønderjylland har valgt os 
som deres nye bank. Ja, faktisk blev det til hele 3.483 nye 
kunder i løbet af året. Det er vi glade for - og rigtig stolte af. 
Velkommen til hver og én.

Det har været et travlt og spændende år i sparekassen, hvor vi 
har søsat vores nye strategi, Kurs22. 

Kurs22 er resultatet af knap et års arbejde med at formulere 
visionen for tiden frem mod sparekassens 150 års fødselsdag 
i 2022. Vi har heri arbejdet med vores værdier, mission, vision 
og mål for fremtiden.

Ambitionerne er store og målene høje – det er en del af vores 
rejse sammen, at vi lykkes med vores forretning, samtidig med 
at vi udlever vores strategi.

Effekten af vores strategiske indsatser på vækst og udvikling 
er allerede nu begyndt at vise sig i resultaterne. 

Vi oplever blandt andet en stigende interesse på erhverv - et 
område,  hvor vi fremadrettet vil have et langt større fokus. 
Og så er der godt gang i boligmarkedet, hvor mange syd- og 
sønderjyder vælger os som deres nye sparekasse til 0% i 
rente på deres boliglån det første år af lånets løbetid.

Frøs Sparekasse er altså godt rustet til fremtiden, hvor der 
fortsat vil være fokus på at realisere vores strategiske 
målsætninger. 

I denne rapport kan du læse mere om sparekassen, og om året 
der er gået hos os - i ord og tal. Du kan også dykke ned i vores 
nye strategi, som vi har brugt lidt plads på her i rapporten. 
Du kan blandt andet læse om vores nye mission og vision, 
værdier og også de mål, vi har sat for at lykkes med strategien 
i år 2022. 

Tak fordi du vil følge med.

Administrerende direktør, Henning Dam 
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RØDDERNE ER PLANTET I DEN 
SYD- OG SØNDERJYSKE MULD

Frøs Sparekasse har rødderne dybt plantet i den 
syd- og sønderjyske muld. 

Det er her, vi har vores ståsted.

Vi har aldrig været bange for at gå mod strømmen, 
og vi sætter en ære i at være din sparekasse 

- og den lokale sparekasse.

[’jysg ’mul  ]    |    {navneord}

Mørk jord der er velegnet til dyrkning. 
Jord/landområde. Karakteristik for Jylland. 

Jysk muld
?
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Oplysninger om Frøs Sparekasse

Direktion
Adm. direktør Henning Dam

Revisionsudvalg
Økonomichef Peter Hesselberg, Christiansfeld
Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen, Gram
Seniorkonsulent Søren Tang Sørensen, Ribe
CIO Morten Gade Christensen, Fredericia

Peter Hesselberg er formand for revisionsudvalget, og bestyrelsen vurderer, 
at grundlaget for hans særlige kvalifikationer er opfyldte.

Bestyrelse i Frøs Sparekasse
Valgt til 

bestyrelse i
På valg 

næste gang Fødselsdato Afhængighed

Jørgen Kring Jensen Teknisk direktør, Egetæpper A/S (formand) 1996 2020 27-06-53 Ja*

Søren Tang Sørensen Selvstændig konsulent (næstformand) 1997 2021 08-01-52 Ja*

Hans Peter Geil Borgmester i Haderslev Kommune 2014 2022 27-11-56 Nej

Peter Hesselberg Økonomichef, Agro Partnere A/S (formand for revisionsudvalget) 2014 2022 14-10-67 Nej

Erling Hansen Ingeniør, Gregersen & Olsson A/S 2011 2019 11-12-53 Ja**

Morten Gade Christensen CIO, Bankdata A/S 2017 2021 26-10-78 Nej

Bente Riis Fogsgaard Advokat, Advokatfirmaet Archa 2018 2020 12-10-78 Nej

Michael L. Clausen Investeringschef (medarbejderrepræsentant) 2013 2021 23-06-72 Ja***

Stefan B. Boesen Erhvervskundechef (medarbejderrepræsentant) 2014 2021 26-03-73 Ja***

Ole Bæk Termansen Erhvervscenterdirektør (medarbejderrepræsentant) 2019 2021 16-10-67 Ja***

Ole V. B. Andersen (fratrådt 01.19) Erhvervscenterdirektør (medarbejderrepræsentant) 2017 09-07-63 Ja***

 
* Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt. Dette begrundes med, at bestyrelsesmedlemmets anciennitet i bestyrelsen overstiger 12 år.    
** Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt, idet han inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med sparekassen.    
*** Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt i egenskab af medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen.    

Aflønningsudvalg og Risikoudvalg
Aflønningsudvalget og Risikoudvalget består af den
 samlede bestyrelse.

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
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Vi mener, at Frøs Sparekasse er #et godt sted at være. For vores kunder, vores lokalsamfund 
og hinanden. Og det er der faktisk en god grund til. I vores sparekasse  hersker der en stærk 
fornemmelse af fællesskab, ikke bare i de enkelte filialer, men på tværs af hele 
Frøs Sparekasse og Syd- og Sønderjylland.

Vi er fælles om at skabe gode løsninger for den enkelte kunde og vores lokal samfund som 
helhed. Vi hepper med fra sidelinjen, er aktive og synlige, både på landevejen og i bybilledet. 
Vi gør det, fordi vi ikke kan lade være. Fordi det er en del af os. En del af vores fællesskab 
som Frøs Sparekasse.
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Fire erhvervscentre
Vi startede 2018 ud med at oprette fi re nye erhvervs-
centre, som skal sikre kompetent rådgivning i fremtiden 
for vores erhvervskunder. Samtidig holder vi fast i det 
bedste, vi har: dygtige medarbejdere, loyale og tilfredse 
kunder samt en stærk lokal tilknytning.

”Frøs Sparekasse er sat i verden for at understøtte 
vækst og udvikling i Syd- og Sønderjylland. Et stærkt, 
lokalt pengeinstitut er og bliver en vigtig motor for ud-
viklingen i vores område. I alle erhvervscentre har vi 
derfor kompetente rådgivere alle med tilknytning til de 
byer, som erhvervskunderne bor i og driver deres forret-
ninger fra. Så det lokale kendskab til byerne og den lo-
kale udvikling holder vi fast i og udbygger”,
erhvervsdirektør Grethe Harmuth.

Erhvervsleasing
Som noget nyt kunne vi i 2018 også præsentere leasing 
til vores erhvervskunder. På den måde skal vores kunder 
ikke binde pengene i maskiner - de penge kan i stedet 
bruges til at skabe nye forretninger.

Familiedag i LEGO House
Igen i år havde vi fornøjelsen af at invitere alle vores 
yngste kunder til fest og ballade. I år inviterede vi i LEGO 
House, hvor næsten 2.000 af vores kunder tilbragte de-
res søndag sammen med os og en masse LEGOklodser.

Familiedagen var eksklusivt for kunder i 
Frøs Sparekasse, så vi havde hele huset - og vi satte 
faktisk rekord for antal besøgende i LEGO House.

Navnesponsor i Frøs Arena
I august kunne vi løfte sløret for, at vi nu kan lægge navn 
til is-arenaen i Vojens - den nye Frøs Arena. 

”Vi er til for Syd- og Sønderjylland og ikke omvendt.  
Det, der er afgørende for os, er at skabe en værdi her 
i landsdelen. Som sparekasse kan vi være med til at 
binde lokale kræfter sammen og skabe muligheder for 
vækst og udvikling. Både eliteidrætten og den lokale 
klub i det sønderjyske er vigtig. Dét skaber fællesskab 
og er med til at profi lere vores landsdel,” Henning Dam, 
adm. direktør.

Vi støtter op om vores lokalområder og viser et lokalt 
engagement med mere end 100 sponsorater i Syd- og 
Sønderjylland - både i bredden og eliten.

Flere fordele til garanter
I løbet af efteråret har vi også lanceret nye fordele til 
vores garanter.

Vores garanter bakker nemlig op om sparekassen – og 
derved Syd- og Sønderjylland. Som tak for opbakningen 
og for at give lidt tilbage, giver vi vores garantkunder 
fl ere fordele. Alle garanter har nogle fordele, og for at få 
alle fordele, skal man have minimum 20.000 kroner i 
garantkapital. Har du 20.000 kroner i garantkapital får 
du nu blandt andet gebyrfri hverdag, halv pris på 
Mastercard Guld og Platinum og invitationer til arrange-
menter, for eksempel sportskampe og koncerter.

Garantmøde 
og tre garantaftener
Som noget nyt kunne vi i november invitere til både 
vores traditionelle garantmøde i Rødding og til tre 
garantaftener i hhv. Esbjerg, Aabenraa og Kolding. 

I Rødding havde vi underholdning af foredragsholder 
Christian Grau og til garantaftenerne stod Anders Blich-
feldt for underholdningen med sit show ”Docteur Bob”. 
Med to forskellige typer underholdning var der lidt for 
alle, og vi kan i al ydmyghed sige, at vi havde en fest til 
hvert arrangement.

Nye lokaler i Vejle
Vi åbnede afdeling i Vejle i december 2010, og siden da 
har rigtig mange Vejlensere valgt os som deres 
sparekasse – det er vi naturligvis meget stolte af. 

De mange nye kunder betyder, at vi har brug for mere 
plads – det har vi fået vi på Horsensvej 72B. 
Her samlede vi vores privatkundeafdeling og vores nye 
Erhvervscenter Nord. Vores ambition er, at tilbyde mar-
kedets bedste rådgivning i de bedst tænkelige rammer. 

For at fejre åbningen med manér havde vi åbent hus med 
business brunch om morgenen med besøg af Martin 
Thorborg, til middag inviterede vi vores kunder til kran-
sekage og champagne. Dagen sluttede af med grillpøl-
ser, pandekager og autografer fra selveste ComKean og 
spillere fra Vejle Boldklub.

Ny strategi
2018 har også budt på solidt strategiarbejde, hvor vi har 
sat kursen for, hvor vi gerne vil være i fremtiden. 

Når man sætter en kurs, bestemmer man  retningen. 
Vælger én vej frem for en anden og sigter efter et mål, 
man har bestemt sig for på forhånd. Hos os har vi sat 
kursen frem mod år 2022  sammen, og vejen dertil er 
skabt af medarbejderne  i fællesskab. Med en ny kurs 
kommer nye mål – andre veje vi skal tage mod vores nye 
position. 

”Vores strategiske afsæt er et stærkt grundlag, og vi 
har alle sammen muligheden for at være med til at 
bygge Danmarks bedste sparekasse”, Henning Dam, 
adm. direktør.

Ansvarlige investeringer
I 2018 lancerede vi en ny investeringsfond med fokus på 
ansvarlige investeringer - Værdipapirfonden Frøs ESG.

Med denne fond ønsker vi at give mulighed for at se in-
vesteringer som mere end blot værdipapirer.

Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & 
Governance og betyder, at fonden udelukkende investe-
rer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale 
og ledelsesmæssige forhold.

Årets gang
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Kurs22 
- vores mission

Frøs Sparekasse styrker samfunds-
udviklingen med udgangspunkt i 
Syd- og Sønderjylland ved at levere 
 rådgivning og finansielle løsninger. 

Vi hjælper den enkelte med at  opfylde 
sine drømme og virksomheder med at 
 udvikle en bedre forretning. Vi  binder 
 lokale  kræfter sammen og skaber 
 muligheder for vækst og udvikling. 
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Frøs Sparekasse år 2022

#et godt sted at være
Kurs22 
- vores nye vision
Frøs Sparekasse er en selvstændig garantsparekasse 
med en stærk, lokal og nærværende profil og et solidt 
økonomisk fundament. Frøs Sparekasse – helt enkelt.

Vi viser en oprigtig menneskelig  interesse 

for vores kunder. Vi tager  kunden i hånden, 

forstår kunden og handler hurtigt.

I Frøs Sparekasse er  tilgængeligheden 

unik og ekstra ordinær. Mødet med kunden 

tilpasses kundens ønsker og behov til tid og 

sted. Rådgivningen opleves altid som værdi-

skabende og sker på vores initiativ.  

Vi betragter hvert kundemøde som en 

 mulighed for at give kunden noget ekstra 

– ud over det, der forventes. Kundetilfreds-

heden og image ligger i top 3 blandt landets 

30 største banker.  

Det gennemsnitlige årlige resultat  

før skat udgør kr. 50 mio. 

Vores kapital procent udgør i år 2022 

minimum 21 %. Bruttoudlånet på erhverv 

udgør kr. 500 mio. årligt og tilsvarende 

på privat. Vi er førende på bolig området i 

 vores markedsområde. Det har gene reret 

et bruttoudlån på kr. 1 mia. 

 

Frøs Sparekasse er det naturlige valg for 

mindre og mellemstore virksom heder. 

Vi har fået 500 nye erhvervs kunder, heraf 

mindst 10 større og kendte virksomheder. 

Vi har i alt 60.000 kunder. 

Produktiviteten er i perioden forbedret 

100 % – målt i mere tid til kunderne.

Et stærkt økonomisk fundament sikrer, at 

Frøs Sparekasse er meget synlig, bakker 

op og støtter udviklingen lokalt i vores 

markedsområde.

At arbejde i Frøs Sparekasse er mere end et 

job. Vi engagerer os aktivt,  arbejder og bor i 

det lokalsamfund, som vi er en del af. Vi har 

et stærkt fagligt miljø præget af ambition, 

initiativ og pro aktivitet.  Dygtiggørelse er 

naturligt og alle  udvikler kompetencerne 

hvert år – personligt som fagligt. 

Fokus på lønsomhed og købmandsskab er 

en selvfølge. 

Frøs Sparekasse har blandt landets banker 

den højeste medarbejder tilfredshed.

Solid og klar  
til fremtiden 

Her mødes  
dygtige mennesker  

Vi ser mennesket  
i kunden
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Beretning om sparekassens 
virksomhed for 2018
Frøs Sparekasse har i 2018 realiseret et overskud 
før skat på 42,7 mio. kroner. Årets resultat er til-
fredsstillende og vidner om, at sparekassen er et 
solidt og godt pengeinstitut med en god kapitalpro-
cent og overdækning. Samtidig er vi stærkt rustet 
til fremtiden med stor kundetilstrømning, høj kun-
detilfredshed samt kompetente medarbejdere.

Hovedaktivitet
Frøs Sparekasses hovedaktivitet er at udbyde 
finansielle produkter til private kunder og er-
hvervskunder. Kunderne har primært base i vores 
markedsområde, Syd- og Sønderjylland. 

Frøs Sparekasse ønsker at kunne tilbyde vores kun-
der et bredt sortiment af produkter kombineret 
med professionel og kompetent rådgivning med 
udgangspunkt i de nye strategiske værdier: Enkel, 
lokal, kompetent, godt købmandskab og ser men-
nesket i kunden.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter Frøs Sparekasse og 
de selskaber, hvori sparekassen direkte eller indi-
rekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettigheder-
ne eller på anden måde har bestemmende indfly-
delse. 

Udover Frøs Sparekasse omfatter koncernen:
• Ejendomsselskabet Frøs A/S, der beskæftiger 

sig med drift og ejerskab af nogle af sparekas-
sens domicilejendomme. Ejendomsselskabet 
Frøs A/S ejes 100 pct. af Frøs Sparekasse.

• Rødding Ejendomsselskab ApS, der sammen med 
lokale investorer i Rødding har erhvervet to ejen-
domme i Rødding med videresalg for øje.  
Frøs Sparekasse ejer 2/3 af Rødding Ejendoms-
selskab ApS, dvs. 66,6 pct.

Den ledelsesmæssige struktur i datterselskaberne 
er en bestyrelse og en direktion.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat før skat udgør 42,7 mio. kroner mod 
29,4 mio. kroner i 2017. Efter skat udgør resulta-
tet 35,9 mio. kroner mod 25,6 mio. kroner i 2017.

Frøs Sparekasses forventning til årsresultatet før 
skat var 51 mio. kroner. Forskellen til det realisere-
de resultat skyldes især færre rente- og gebyrind-
tægter, øgede omkostninger til personale og admi-
nistration samt en nedskrivning på ejendom under 
opførelse i datterselskabet Ejendomsselskabet 
Frøs A/S. Der er dog fald i nedskrivninger på udlån 
og andre tilgodehavender, hvorfor den samlede af-
vigelse udgør 8 mio. kroner.

Afkast af Frøs Sparekasses handelsbeholdning er 
under forventning, hvilket primært skyldes et fald 
i kursregulering. Væsentligt er dog, at det relative 
afkast er tilfredsstillende og bedre end sammenlig-
ningsgrundlaget. Beholdningsindtjeningen er i over-
ensstemmelse med forventningerne. Sparekassen 
fører en forsigtig fondspolitik, hvor der hovedsage-
ligt investeres i danske børsnoterede obligationer 
og en mindre beholdning af aktier.

Frøs Sparekasse har i 2018 implementeret nye 
nedskrivningsregler, hvilket har reduceret egenka-
pitalen 1. januar 2018 med i alt 15 mio. kroner 
efter skat. Endvidere har implementeringen påvir-
ket den samlede korrektivkonto, som er forøget 
med 19,3 mio. kroner.

Frøs Sparekasse har i 2018 oplevet en negativ 
udvikling på landsbrugseksponeringer, hvilket har 
betydet, at Frøs Sparekasse har måttet nedskrive 
i alt 25,1 mio. kroner. Årsagen til nedskrivningerne 
skal findes i dels tørken henover forår og sommer 
2018 samt forværret bytteforhold for mælke- og 
svineproducenter.

Ledelsen i Frøs Sparekasse har valgt at foretage en 
korrektion til det beregnede forventede kredittab, 
dette udgør 8,9 mio. kroner. Det ledelsesmæssige 
skøn omfatter landbrugseksponeringer, kredittil-
sagn samt svag stage 2 eksponeringer.

Frøs Sparekasses kapitalbehov og likviditet
Frøs Sparekasse har i 2018 arbejdet med en 
strategi- og kapitalplan for perioden frem mod 
2022 til sikring af Frøs Sparekasses fortsatte drift 
- Kurs22. Kapitalplanen indbefatter, at sparekas-
sens supplerende kapital i foråret 2019 refinansie-
res og samtidig optages hybrid kernekapital.

Kapitalgrundlag, risikostyring 
og kapitalbehov
Frøs Sparekasse skal i henhold til lovgivningen 
have et kapitalgrundlag, der understøtter risiko-
profilen.

Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markeds-
risikoen efter standardmetoden og operationel 
risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat 
ledelsens vurdering, at der ikke pt. er behov for at 
anvende mere avancerede metoder til opgørelse 
af kapitalen. Vedrørende risikostyring henvises til 
note 33.

Sparekassens kapitalgrundlag er påvirket af im-
plementeringen af IFRS 9 og 15. Det har betydet, 
at Frøs Sparekasses kapitalgrundlag er faldet med 
23 mio. kroner. Frøs Sparekasse har valgt ikke at 
anvende EU-Kommissionens regler om en 5-årig 
indfasningsperiode for egenkapitalpåvirkningen af 
de nye nedskrivningsregler. 

Samlet er Frøs Sparekasses kapitalprocent 
således faldet 0,7 procentpoint, som følge af de 
nye regler.

Pr. 31. december 2018 udgjorde Frøs Sparekasses 
egenkapital 641 mio. kroner, hvilket er en forøgel-
se på 13 mio. kroner i forhold til 31. december 
2017, som primært kan henføres til en forøgelse af 
garantkapitalen.

Frøs Sparekasses risikoeksponering er opgjort til 
3.669 mio. kroner, mens kapitalgrundlaget kan 
opgøres til 574 mio. kroner, svarende til en faktisk 
kapitalprocent pr. 31. december 2018 på 15,6 pct.

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal be-
styrelsen og direktionen sikre, at Frøs Sparekasse 
har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den 
kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum 
skal til for at dække alle væsentlige risici. 

Ledelsesberetning
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Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,7 
pct., der blandt andet er fastsat ud fra ledelsens 
forventninger til fremtiden m.m. Opgørelsen af 
solvensbehovet er baseret på bekendtgørelse om 
opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag 
og solvensbehov og på Finanstilsynets vejledning 
herom. 

Frøs Sparekasse har på baggrund af det beregnede 
solvensbehov opgjort en umiddelbar overdækning 
på 217 mio. kroner, som udgør forskellen mellem 
det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den 
faktiske kapital (kapitalprocent). Frøs Sparekasse 
har opgjort solvensbehovet efter en 8+ tilgang sva-
rende til Finanstilsynets foretrukne metode.

Det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstræk-
kelig til at dække den risiko, der er forbundet med 
Frøs Sparekasses aktiviteter. Frøs Sparekasse 
forventer således fuldt ud at kunne leve op til 
kravene, som de er udformet pt., hvorfor årsregn-
skabet aflægges som going concern. Der henvises 
til note 30 for yderligere oplysninger.

Væsentlige uforudsete ændringer i vejledning om 
tilstrækkelig kapitalgrundlag eller i Finanstilsynets
fortolkning eller praksis for vurdering af det nød-
vendige solvensbehov kan medføre, at Frøs Spare-
kasses kapitalmæssige overdækning mindskes, og 
det kan ikke afvises, at en sådan ændring kan være 
væsentlig. Ligeledes kan fortsatte nedadgående 
konjunkturer og væsentlige uforudsete begiven-
heder hos låntagere påvirke Frøs Sparekasses sol-
vensbehov væsentligt.

Der henvises til Frøs Sparekasses hjemmeside 
(www.frøs.dk) hvor Risikorapporten for 2018 vil 
uddybe opgørelsesmetoderne for 2018. Der henvi-
ses endvidere til Frøs Sparekasses redegørelse for 
risikostyring 2018 for en uddybning af beskrivel-
sen af ny regulering, herunder en uddybning af den 

forventede betydning for Frøs Sparekasse. Indivi-
duelt solvensbehov og Risikorapport 2018 er ikke 
revideret af intern eller ekstern revision.

Nedskrivningsegnede passiver (NEP)
NEP kravet er for Frøs Sparekasse fastsat til 4,2 
pct. NEP implementeres som led i genopretning af 
pengeinstitutter og er et krav til, at visse passiver 
kan gældskonverteres til bail-in. Frøs Sparekasse 
skal indfase NEP-tillægget over en 5-årig periode 
fra 1. januar 2019 frem til 2023. Dette betyder, at 
Frøs Sparekasse henover de næste år skal opbyg-
ge kapital eller udstede kapitalinstrumenter til at 
imødekomme kravet.

På baggrund af Frøs Sparekasses kapitalplan for-
ventes det, at kravet vil blive opfyldt ved delvis ud-
stedelse af NEP-instrumenter samt kernekapital.

Likviditet
Frøs Sparekasse opgør likviditetskravene på 
baggrund af ”Liquidity Coverage Ratio” (LCR). 

Frøs Sparekasses LCR er den 31. december 2018 
opgjort til 715 pct. mod 1.731 pct. i 2017. Frøs 
Sparekasse har fastsat et internt minimumskrav 
til LCR på 50 procentpoint over det til enhver tid 
gældende dækningskrav. Baseret på de nuværende 
krav har Frøs Sparekasse en betydelig overdæk-
ning på likviditetsberedskabet i forhold til lovens 
krav, herunder svarende til en overdækning på 615 
procentpoint.

LCR beredskabet er opgjort på baggrund af akti-
vernes forskellige likviditet, og hvordan disse væg-
ter i opgørelsen af likviditetskravet:
• Level 1a aktiver 1.416 mio. kroner
• Level 1b aktiver 448 mio. kroner
• Level 2a aktiver 416 mio. kroner
• Level 2b aktiver 223 mio. kroner

Ledelsen vurderer, at sparekassen har tilstrække-
lig likviditet til at gennemføre driften i 2019 og
2020 baseret på den nuværende likviditetsplan.

Usikkerhed ved indregning og måling
De væsentligste usikkerheder ved indregning og 
måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hen-
sættelser på garantier, værdiansættelse af finan-
sielle instrumenter, værdiansættelse af ejendom-
me, midlertidigt overtagne aktiver samt aktivering 
af den udskudte skat. Ledelsen vurderer, at usik-
kerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2018 er 
på et niveau, der er forsvarligt. Vi skal henvise til 
beskrivelsen heraf i note 34.

Største eksponering 
Vi har i Frøs Sparekasse den politik, at en ekspone-
ring med en enkelt kunde ikke må overstige 10 pct. 
af vores kapitalgrundlag. Ifølge lovgivningen må vi 
gå helt op til 25 pct., men vi ønsker at være forsig-
tige på dette område. Vi lever fortsat op til politik-
ken, da den største kundeeksponering udgør 8,7 
pct. af vores kapitalgrundlag. Det vil med andre ord 
sige, at vi ikke er sårbare, hvis en af sparekassens 
store kunder skulle komme i vanskeligheder.

Eksponeringer mod brancher
Vi ønsker også at have en spredning på brancher, så 
vi kun i begrænset omfang er sårbare overfor kon-
junkturændringer i samfundet. Vi har derfor sat os 
det mål, at der ikke må placeres mere end 15 pct. af 
de samlede udlån og garantier før nedskrivninger 
og hensættelser i en enkelt branche. For landbrug 
og ejendomsbranchen dog kun 10 pct. Vores stør-
ste branche er handel, der tegner sig for 8,6 pct., 
mens vi kun har 5,7 pct. i landbruget og 3,9 pct. i 
ejendomsbranchen.

Usædvanlige forhold
Anvendt regnskabspraksis er pr. 1. januar 2018 
ændret som følge af ændringer til regnskabsbe-
kendtgørelsen. Nedskrivninger og hensættelser 
blev tidligere foretaget, når der var indtruffet ob-
jektive indikationer på værdiforringelse. Fra regn-
skabsårets begyndelse foretages nedskrivninger 
og hensættelser baseret på forventede kredittab.

Implementeringen af ændringerne har indvirkning 
på måling af udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris samt kredittilsagn og garan-
tier. Dette har medført en forøgelse af korrektiv-
kontoen med 19,3 mio. kroner. Effekten er i over-
ensstemmelse med overgangsbestemmelserne 
indregnet direkte på egenkapitalen, hvorfor denne 
pr. 1. januar 2018 korrigeret for skatteeffekten 
faldt med 15 mio. kroner.

Ved indførelsen af IFRS 9 og 15 om indregning af 
omsætning for pengeinstitutterne, er der kommet 
fokus på periodisering af især dokumentskriv-
ningsgebyrerne. Modtagne gebyrer og provisions-
indtægter, herunder dokumentgebyrer skal anses 
for at være en integreret del af en lånetransaktion, 
hvorfor disse beløb bør modregnes under udlån og 
periodiseres over lånenes forventede levetid. Ved 
at benytte en overgangsregel i IFRS 15 posteres 
den beregnede effekt pr. 31. december 2017 på 
egenkapitalen primo 2018. Ændringen har med-
ført en forøgelse af posten for gebyramortisering 
under udlån med 10,4 mio. kroner. Effekten er ind-
regnet direkte på egenkapitalen, hvorfor denne 
faldt med 8,7 mio. kroner korrigeret for skatten. 
Ændringerne er yderligere beskrevet i note 34 
anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises.
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58,2 %

10,8 %

4,1 %

0,45

715 %

Store eksponeringer

Udlånsvækst

EjendomseksponeringFunding

Likviditetsoverdækning >100%

Tilsynsdiamantens grænseværdier Frøs Sparekasses værdier

Store eksponeringer

Udlånsvækst

EjendomseksponeringFunding

Likviditetsoverdækning >100%

Tilsynsdiamantens grænseværdier Frøs Sparekasses værdier

Pejlemærke i 
tilsynsdiamanten

Sparekassens 
værdier

Grænseværdi i 
tilsynsdiamanten

Store eksponeringer 101,8% max 175%

Udlånsvækst 10,8% max 20%

Ejendomseksponering 4,1% max 25%

Funding 0,45 max 1

Likviditetsoverdækning >100% 715% >100%

Tilsynsdiamanten
Frøs Sparekasse har i lighed med tidligere år opgjort de forskellige målepunkter 
i den såkaldte tilsynsdiamant. 

Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med en række 
grænseværdier. Ved udgangen af 2018 ligger Frøs Sparekasse og koncernen 
indenfor samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af 
nedenstående tabel og grafiske fremstilling:
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En fortsat økonomisk afmatning medfører usikkerhed om måling af 
Frøs Sparekasses engagementer med kunderne. Det kan således ikke 
afvises, at en negativ udvikling indenfor brancher, hvor Frøs Sparekasse 
har betydelige engagementer, samt ændrede regler eller praksis på om-
rådet for måling af engagementer kan medføre yderligere nedskrivnin-
ger og hensættelser, der vil påvirke vurderingen af Frøs Sparekasses 
aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt re-
sultatet af Frøs Sparekasses aktiviteter for 2019, og påvirkningen kan 
være væsentlig.

Sparekassens videnressourcer
Frøs Sparekasse har de videnressourcer, der er nødvendige for rådgiv-
ningsmæssigt og administrativt at drive en konkurrence-dygtig spare-
kasse.

Særlige risici
Der vurderes ikke at være særlige risici, herunder forretningsmæssige 
og finansielle risici ud over de i årsrapporten nævnte.

Udviklingsaktiviteter
Frøs Sparekasse gennemfører ingen særlige selvstændige forsknings- 
og udviklingsaktiviteter, idet disse er henlagt til sparekassens leveran-
dører - specielt til SDC, der er sparekassens datacentral.

Koncernens struktur
For beskrivelse af Frøs Sparekasses juridiske, ledelsesmæssige og 
organisatoriske struktur henvises til sparekassens hjemmeside 
www.frøs.dk.

Filialer i udlandet
Sparekassen har ikke filialer i udlandet.

Redegørelse om underrepræsenteret køn i Frøs Sparekasses 
øverste ledelseslag samt øvrige ledelsesniveauer
I Frøs Sparekasse tror vi på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre 
resultater og hjælper os til at træffe bedre beslutninger, og vi arbejder 
derfor med at skabe større diversitet i organisationen. Vi har et mål om 
at skabe en bedre balance mellem mænd og kvinder i ledelsen af vores 
organisation.

Måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen
Pr. 31.12.2018 udgør andelen af kvinder i sparekassens bestyrelse 10 
pct. svarende til 1 person. 

Ud fra en konkret vurdering af Frøs Sparekasses forhold, herunder 
navnlig den branche, vi opererer indenfor, samt de kompetencer, der 
følgelig skal være til stede i bestyrelsen, er målet, at andelen senest 
2020 udgør 30 pct. svarende til 3 personer. Måltallet er ikke opnået 
ved udgangen af 2018, hvilket skyldes, at det ikke har været muligt, at 
rekruttere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i det siddende repræsen-
tantskab, hvorfor der er rekrutteret et kvindeligt bestyrelsesmedlem 
udenfor repræsentantskabet, som samtidig besidder de nødvendige, 
juridiske kompetencer.

Politik for øvrige ledelsesniveauer
Det er sparekassens overordnede politik at skabe grundlaget for en li-
gelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Sparekassens medarbej-
dere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere 
og lederstillinger. Pr. 31.12.2018 udgør antallet af kvindelige ledere i 
sparekassen 30 pct. Det er målet at øge andelen af kvindelige ledere til 
40 pct. inden udgangen af år 2020.

Garantkapital
Frøs Sparekasse har ved udgangen af 2018 en garantkapital på 334,6 
mio. kroner, som fordeles på 11.668 garantkunder. Frøs Sparekasse 
har i 2018 indført et nyt garantkoncept. Læs mere om det på vores 
hjemmeside www.frøs.dk

Garantbørs
Siden 2014 har Frøs Sparekasse haft en Garantbørs. Sparekassens 
garantkapital udgør en væsentlig del af kapitalgrundlaget, hvorfor det 
er bestyrelsens pligt at beskytte kapitalen. Da der til stadighed er en 
god og løbende indbetaling af garantkapital, har vores målsætning om 
at kunne udbetale garantkapital i løbet af 3 til 5 måneder kunnet over-
holdes hele året. Garantkapitalen var primo året 321 mio. kroner og 
sluttede med at være 335 mio. kroner ultimo 2018. Udviklingen anses 
for tilfredsstillende.

Budget 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse
Rente- & gebyrindtægter 294,2

Rente- & gebyrudgifter -15,8

Netto rente- og gebyrindtægter 278,4
Kursreguleringer 0,0

Andre driftsindtægter 0,4

Resultat af finansielle poster 278,8
Udgifter til personale og administration -206,8

Afskrivning på aktiver -7,0

Andre driftsudgifter -0,4

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -18,1

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0

Årets resultat før skat 46,5
Skat af årets resultat -6,2

Årets resultat efter skat 40,3

Balancetal
Indlån + puljer 6.140

Udlån 3.065

Egenkapital 681

Aktiver i alt 7.150

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som 
forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden
Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer 
for den finansielle sektor. Det er ledelsens forventning, at der i 
2019 vil være en mindre vækst i økonomien. Der er således fort-
sat risiko for faldende udlån, men ledelsen forventer, at den basale 
forretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig, således at 
årets resultat vil ligge i niveauet 35-45 mio. kroner.



42,7mio. kr.
RESULTAT FØR SKAT

154
MEDARBEJDERE

334,6 mio. kr.
GARANTKAPITAL

48.154
KUNDER

3.483
NYE KUNDER

11.668 
GARANTKUNDER
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Bestyrelse i Frøs Sparekasse
Andre 

ledelseshverv
Garantbeviser

i 1.000 kroner

Ændring i 
garantbeviser

i 1.000 kroner

Jørgen Kring Jensen Teknisk direktør, Egetæpper A/S (formand) Ja 21
Søren Tang Sørensen Selvstændig konsulent (næstformand) Ja 43
Hans Peter Geil Borgmester i Haderslev Kommune Ja 100
Peter Hesselberg Økonomichef, Agro Partnere A/S (formand for revisionsudvalget) Nej 300
Erling Hansen Ingeniør, Gregersen & Olsson A/S Ja 11
Morten Gade Christensen CIO, Bankdata A/S Ja 20 +10
Bente Riis Fogsgaard Advokat, Advokatfirmaet Archa Nej 10
Michael L. Clausen Investeringschef (medarbejderrepræsentant) Nej 20
Stefan B. Boesen Erhvervskundechef (medarbejderrepræsentant) Nej 50 +10
Ole Bæk Termansen Erhvervscenterdirektør (medarbejderrepræsentant) Nej 300
Ole V. B. Andersen (fratrådt 01.19) Erhvervscenterdirektør (medarbejderrepræsentant) Nej 100

Direktion i Frøs Sparekasse
Adm. direktør Henning Dam Nej 100

Bestyrelse i Ejendomsselskabet Frøs A/S
Heidi Dahl Linding (formand) Økonomichef, Frøs Sparekasse Nej 40
Jørgen Kring Jensen Teknisk direktør, Egetæpper A/S (formand) Ja 21
Jan W. Christensen Kreditdirektør, Frøs Sparekasse Nej 100

Direktion i Ejendomsselskabet Frøs A/S
John Flemming Hansen IT-chef, Frøs Sparekasse Ja 35

Bestyrelse i Rødding Ejendomsselskab ApS
Poul Anker Ravn (formand) Direktør, R.T. Holding, Rødding A/S Ja 20
John Flemming Hansen IT-chef, Frøs Sparekasse Ja 35
Frank Schmidt-Hansen Forretningsindehaver, Frank Ja 25

Direktion i Rødding Ejendomsselskab ApS
John Flemming Hansen IT-chef, Frøs Sparekasse Ja 35

Ledelsen
Sparekassens garanter har valgt et repræsentantskab på pt. 43 medlemmer, som er valgt frem til 31. december 2020. Bestyrelsen vælges af 
repræsentantskabet for en periode på 4 år ad gangen, hvilket begrundes med et ønske om kontinuitet i sparekassens forretning. 

Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke fra normerne i branchen. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af bonus- eller aktieordninger. 
For nærmere information se i sparekassens lønpolitik, der er offentliggjort på www.frøs.dk.

Ledelsesberetning
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Ledelseshverv
Nedenfor fremgår de ledelseshverv, som spare-
kassens bestyrelsesmedlemmer og direktion har i 
andre danske selskaber, bortset fra ledelseshverv 
i sparekassens eget 100 pct. ejede datterselskab 
og det 66,6 pct. ejede datterselskab.

Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen
• Teknisk direktør i Egetæpper A/S
• Bestyrelsesmedlem i Bentzon Carpet ApS
• Bestyrelsesmedlem i Hammer Tæpper A/S

Næstformand Søren Tang Sørensen
• Formand for Ribe og Omegns Brugsforening
• Formand for Brugsforeningernes Arbejdsgiver-

forening
• Næstformand for DSM Samarbejdets Branche-

forening
• Bestyrelsesmedlem i RCT Jylland

Bestyrelsesmedlem Hans Peter Geil
• Borgmester i Haderslev Kommune
• Næstformand for ACE Denmark FMBA
• Bestyrelsesmedlem i Foreningen Destination 

Sønderjylland
• Bestyrelsesmedlem i Iver Froms Legat til  

Sommersted Plejehjem, Haderslev kommune
• Bestyrelsesmedlem i Trekantsområdet  

Danmark
• Bestyrelsesmedlem i Den Selvejende institution 

Hertug Hans Hospital
• Bestyrelsesmedlem i Sygekassernes Helsefond
• Bestyrelsesmedlem i Anna Caroline Amalie 

Hoffs Mindelegat
• Bestyrelsesmedlem i Slesvigske Fodregiments 

Parolefond

Bestyrelsesmedlem Peter Hesselberg
• Indehaver af Peter Hesselberg I/S

Bestyrelsesmedlem Erling Hansen
• Direktør i Gregersen og Olsson Rådgivende  

Ingeniørvirksomhed A/S
• Direktør i SEH Holding ApS

Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen
• CIO i Bankdata, Fredericia
• Indehaver MCG Consult
• Bestyrelsesmedlem i Itavis Services ApS

Bestyrelsesmedlem Bente Riis Fogsgaard
• Direktør i Advokatfirmaet Archa Holding ApS
• Direktør i Advokatfirmaet Archa ApS

Direktør i Ejendomsselskabet Frøs A/S og
Rødding Ejendomsselskab ApS John Flemming 
Hansen
• Formand i Gram Fritidscenter, selvejende  

institution
• Formand i Vision Gram, kommunal støttet  

udviklingsforum

Bestyrelsens forslag til garantrente
Frøs Sparekasses forrentning af garantkapitalen 
indregnes direkte over egenkapitalen, og bestyrel-
sen foreslår en forrentning af garantkapitalen på 
9,7 mio. kroner for regnskabsåret 2018, svarende 
til 3%. Bestyrelsens forslag skal vedtages på re-
præsentantskabets ordinære møde den 28. marts 
2019.
 
Kontrol og risikostyring i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen
Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang 
årligt de samlede risikoforhold og de enkelte 
risikofaktorer, som er forbundet med 
Frøs Sparekasses aktiviteter. Bestyrelsen vedta-
ger retningslinjer for de centrale risikoområder, 
følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af 
planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, 

herunder forretningsmæssige og finansielle risici, 
forsikrings- og miljøforhold.

Der henvises yderligere til note 33.

Whistleblower-ordning
Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæs-
sig og fortrolig rapportering af alvorlige forseel-
ser eller mistanke herom er der etableret et sær-
ligt system, hvori Frøs Sparekasses medarbejdere 
kan indrapportere uetisk adfærd, som de måtte 
være bekendt med eller have mistanke om. 
Whistleblower-systemet varetages af den compli-
anceansvarlige. Der er ikke modtaget rapporterin-
ger af uetisk adfærd i systemet i 2018.

Revisionsudvalg
Revisionsudvalgets opgaver omfatter:
• Orientering af bestyrelsen om resultatet af den 

lovpligtige revision
• Overvågning af regnskabsaflæggelsesproces-

sen
• Overvågning af om Frøs Sparekasses interne 

kontrolsystem, interne revision og risikosty-
ringssystemer fungerer effektivt

• Overvågning af den lovpligtige revision af  
årsregnskabet mv.

• Overvågning af kontrol med revisors uafhængig-
hed.

• Ansvarlig for proceduren for udvælgelse og  
indstilling af revisor til valg.

Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan 
mindst 4 gange om året, som hovedregel umiddel-
bart forud for bestyrelsens møder. Frøs Sparekas-
se har som det uafhængige og kvalificerede med-
lem udpeget Peter Hesselberg, der har erfaringer 
med regnskab og revision. I 2018 har udvalget 
udover ovennævnte opgaver vurderet og taget 
stilling til Frøs Sparekasses anvendte regnskabs-

praksis, herunder især metoder for nedskrivning 
af udlån, hensættelser på garantier samt værdian-
sættelse af finansielle instrumenter. 

I den forbindelse er Frøs Sparekasses kontrolmiljø 
for opgørelse af de væsentlige regnskabsmæssi-
ge skøn i årsregnskabet gennemgået og vurderet.

Aflønningsudvalg og risikoudvalg
Aflønningsudvalget og risikoudvalget består af 
den samlede bestyrelse.

Samfundsansvar (CSR)
Sparekassen har gennem mange år haft fokus på 
samfundsansvar, men sparekassen har valgt ikke 
at udarbejde specielle politikker for de valgte om-
råder.

Corporate Governance/
God selskabsledelse
Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsle-
delse dækker regnskabsperioden 1. januar - 31. 
december 2018. Sparekassens bestyrelse og 
direktion søger til stadighed at sikre, at ledelses-
struktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige 
og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer 
løbende - og mindst en gang om året - om dette er 
tilfældet.

Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens op-
gaver er blandt andet lov om finansiel virksomhed, 
værdipapir-handelsloven, OMX Nordic Exchange 
Copenhagens regler og anbefalinger for udstede-
re, sparekassens vedtægter samt god praksis for 
finansielle virksomheder. På dette grundlag ud-
vikles og vedligeholdes løbende en række interne 
procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og løn-
som styring af sparekassen.

Ledelsesberetning
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Anbefalinger for god selskabsledelse
Komitéen for god selskabsledelse udsender løbende anbefalinger for god 
selskabsledelse, og Komitéen har senest opdateret anbefalingerne i november 
2017. Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabsle-
delses hjemmeside: www.corporategovernance.dk.

Anbefalingerne omhandler:
• Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige  

interessenter
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Bestyrelsens sammensætning og organisering
• Ledelsens vederlag
• Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse for sparekassen er samlet i en 
redegørelse for god virksomhedsledelse, som er offentliggjort på vores hjemme-
side: www.frøs.dk

For at sikre en overskuelig struktur, har vi, til præsentation af oplysningerne om 
god selskabsledelse, anvendt strukturen fra anbefalingerne fra Komitéen for god 
selskabsledelse fra 2017.

Finansrådets ledelseskodeks
Finansrådet har udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlems-
virksomhederne, der rækker længere, end lovgivningen og anbefalingerne fra 
Komitéen for god selskabsledelse tilsiger. Formålet med anbefalingerne er dels, 
at medlemsvirksomhederne forholder sig aktivt til en række centrale ledelses-
mæssige emner, og dels at der opnås større åbenhed om rammerne for ledelsen 
af de enkelte medlemsvirksomheder med henblik på at øge tilliden til banksekto-
ren. Redegørelse i forhold til dette ledelseskodeks aflægges efter ”følg eller  
forklar”-princippet. Sparekassen følger langt de fleste anbefalinger. 

Redegørelsen er offentliggjort på vores hjemmeside: www.frøs.dk

Ledelsesberetning
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SER MENNESKET I KUNDEN

ENKEL

LOKAL

GODT KØBMANDSKAB

KOMPETENT

Hos Fr s Sparekasse er du i centrum - ogs   i morgen

Hos Fr s Sparekasse g r vi tingene lette at forst  - helt enkelt for dig

Hos Fr s Sparekasse vae rdsae tter vi det lokale - og at vae re tae t p  dig

Hos Fr s Sparekasse strae ber vi altid efter den bedste l sning 
- for dig, vores lokalomr de og sparekassen

Hos Fr s Sparekasse sae tter vi en ae re i at vae re p  forkant 
- isae r i forhold til dig og dine muligheder

Hos Fr s Sparekasse er du i centrum - ogs   i morgenHos Fr s Sparekasse er du i centrum - ogs   i morgen

Hos Fr s Sparekasse g r vi tingene lette at forst  - helt enkelt for digHos Fr s Sparekasse g r vi tingene lette at forst  - helt enkelt for digHos Fr s Sparekasse g r vi tingene lette at forst  - helt enkelt for dig

Hos Fr s Sparekasse vae rdsae tter vi det lokale - og at vae re tae t p  dig

Hos Fr s Sparekasse strae ber vi altid efter den bedste l sning Hos Fr s Sparekasse strae ber vi altid efter den bedste l sning 

Hos Fr s Sparekasse vae rdsae tter vi det lokale - og at vae re tae t p  dig

- for dig, vores lokalomr de og sparekassen

Hos Fr s Sparekasse sae tter vi en ae re i at vae re p  forkant Hos Fr s Sparekasse sae tter vi en ae re i at vae re p  forkant 

Kurs22 
- vores fem nye værdier
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 500 nye  
erhvervskunder  
– min. 10 store

Top 3 image  

    blandt landets største banker – høj kundetilfredshed

Førende  boligbank i området

 Gennemsnitligt årligt resultat før skat på 

50 mio. kr.

 Kapitalprocent  
 på minimum 

21 %

Bruttoudlån årligt på
 

 500 mio. kr.
på både privat og erhverv

60.000 
kunder

Højeste  

medarbejdertilfredshed  

blandt landets banker

Tid til kunder øget  

100 % Et stærkt   

læringsmiljø

Kurs22 
- vores nye mål
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for koncernen og Frøs Sparekasse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende 
billede af koncernens og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. 
december 2018 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse 
for udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse 
af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan 
påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Rødding, den 25. februar 2019

Henning Dam
Adm. direktør

Jørgen Kring Jensen 
Formand

Søren Tang Sørensen 
Næstformand

Hans Peter Geil Peter Hesselberg

Morten Gade Christensen Bente Riis Fogsgaard Michael L. Clausen
Medarbejdervalgt

Stefan B. Boesen 
Medarbejdervalgt

Ole B. Termansen 
Medarbejdervalgt

Erling Hansen
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Den interne revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet i Frøs Sparekasse

Konklusion
Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for Frøs Sparekas-
se giver et retvisende billede af koncernens og Frøs Sparekasses aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og 
Frøs Sparekasses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i 
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Det er endvidere min opfattelse, at sparekassens risikostyring, compliancefunkti-
on, forretningsgange og interne kontroller på alle væsentlige og risikofyldte områ-
der er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis.

Min konklusion er konsistent med revisionsprotokollatet til revisionsudvalget og 
bestyrelsen.

Den udførte revision
Jeg har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Frøs Sparekasse for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Koncernregnskabet og årsregnska-
bet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisio-
nens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og 
efter internationale standarder om revision vedrørende planlægning og udførelse 
af revisionsarbejdet. 

Jeg har foretaget en gennemgang af sparekassens risikostyring, compliancefunk-
tion, forretningsgange og interne kontroller på alle væsentlige og risikofyldte om-
råder.

Jeg har planlagt og udført revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at kon-
cernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Jeg 
har deltaget i revisionen af alle væsentlige og risikofyldte områder.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledel-
sesberetningen.

I tilknytning til min revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det mit 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesbe-
retningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet 
eller min viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væ-
sentlig fejlinformation.

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er 
i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med lov om finansiel virksomheds krav. Jeg har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødding, den 25. februar 2019

Susanne Harbo Jensen
Intern revisionschef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Frøs Sparekasse

Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Frøs Sparekasse for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse og 
totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis for såvel koncernen som sparekassen. Koncernregnska-
bet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af koncernens og Frøs Sparekasses aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og sparekassens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisionsudval-
get og bestyrelsen.

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 revisionspåtegningens afsnit 
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi er uaf-
hængige af koncernen 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydel-
ser som omhandlet i artikel 5, stk. 1 i forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi blev første gang valgt som revisor for Frøs Sparekasse før 1995. Vi er genvalgt 
årligt ved repræsentantskabsbeslutning i en samlet sammenhængende opgave-
periode på mere end 24 år frem til og med regnskabsåret 2018.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var 
mest betydelige ved vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Disse forhold blev behandlet som 
led i vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed og ud-
formningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion 
om disse forhold.

Nedskrivninger på udlån mm.
Udlån udgør 2.569 mio.kroner pr. 31. december 2018 (2.349 mio. kroner pr. 31. 
december 2017), og der er foretaget nedskrivninger herpå med 280 mio. kroner 
pr. 31. december 2018 (322 mio. kroner pr. 31. december 2017).

Fastlæggelsen af nedskrivningsbehovet på udlån til erhverv, herunder landbrug, er 
forbundet med betydelig usikkerhed og i et vist omfang baseret på ledelsesmæs-
sige skøn. Som følge af væsentligheden af disse skøn og størrelsen af udlån til 
erhverv er revisionen af nedskrivninger på udlån til erhverv et centralt forhold ved 
revisionen.

Med virkning fra 2018 er sparekassens nedskrivninger foretaget i overensstem-
melse med reglerne i IFRS 9, som er indarbejdet i regnskabsbekendtgørelsen, der 
bl.a. indebærer, at der indføres nedskrivningsmodel, der opdeler eksponeringerne 
i tre stadier, hvor eksponeringernes indplacering afhænger af om disse er kredit-
forringede i forhold til første indregning.

Principperne for opgørelse af nedskrivningsbehovet er nærmere beskrevet i 
anvendt regnskabspraksis og ledelsen har nærmere beskrevet håndteringen af 
kreditrisici samt vurdering af nedskrivningsbehovet i note 34.

De forhold vedrørende udlån til erhverv, som indeholder størst skøn, og som derfor 
kræver øget opmærksomhed ved revisionen er:
• Parametre og ledelsesmæssige skøn i den anvendte beregningsmodel for  

fastlæggelsen af de forventede tab i stadie et og to.
• Identifikation af eksponeringer, som er kreditforringet i forhold til første  

indregning.
• Værdiansættelse af sikkerheder og fremtidige pengestrømme, herunder  

ledelsesmæssige skøn knyttet til fastlæggelsen af forventede tab i stadie tre.
• Identifikation og opgørelse af ledelsesmæssige tillæg til modellen.
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Forholdet er behandlet således i revisionen
Baseret på vores risikovurdering har revisionen omfattet en gennemgang af rele-
vante forretningsgange for nedskrivninger, test af kontroller og analyse i udviklin-
gen af kreditkvaliteten på udlån til erhverv, herunder størrelsen af nedskrivninger-
ne.

Vores revisionshandlinger har desuden konkret omfattet:
• En gennemgang og vurdering af sparekassens overordnede metoder for over-

vågning af kreditrisikoen på udlån til erhverv.
• Test af sparekassens interne kontroller for identifikation af udlån til erhverv, 

hvor der er indikation på risiko for kreditforringelse.
• Gennemgang af større udlån til erhverv.
• Test af anvendte input til beregning af nedskrivningerne med fokus på sikker-

hedsværdier i stadie et og to.
• For udlån klassificeret i stadie tre har vi stikprøvevist testet, at det opgjorte 

nedskrivningsbehov er i overensstemmelse med lovgivningens og sparekassens 
retningslinjer herom. Det har omfattet test af anvendte sikkerhedsværdier og 
scenariefastsættelse.

• Udfordring af ledelsesmæssige tillæg til modellen, herunder gennemgang af do-
kumentationen herfor.

• Udfordring af de væsentlige forudsætninger i den anvendte beregningsmodel 
med særligt fokus på objektivitet og det anvendte datagrundlag.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksom-
hed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere koncernens og sparekassens evne til at fortsætte driften, at oplyse 
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde kon-
cernregnskabet og årsregnskabet 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 koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en re-
vision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revisi-
on og de yderligere krav, der er gældende for Danmark, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-
gelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregn-
skabet.

Som led i 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:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncern-

regnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når revisionsbevis, 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 udeladel-
ser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kun-
ne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 
sparekassens interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er pas-
sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som le-
delsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncer-
nens og sparekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 
er væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-
onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan medføre, at koncernen 
og sparekassen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncern-
regnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncern-
regnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger i 
virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtryk-
ke en konklusion og koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn 
med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklu-
sion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl. a. det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observa-
tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifice-
rer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante 
etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre 
forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor 
dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fast-
slår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af koncernregnskabet 
og årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revi-
sionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller 

øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne til-
fælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåteg-
ning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at 
veje tungere end de fordele den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledel-
sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om le-
delsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesbe-
retningen er væsentlig inkonsistent med koncernregnskabet og årsregnskabet el-
ler vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væ-
sentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kræve-
de oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er 
i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 25. februar 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr-nr. 33 96 35 56

Hans Trærup
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10648

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Du fi nder os der, hvor du er
Frøs Sparekasse er din lokale sparekasse. Og Syd- og Sønderjyllands sparekasse. 
Med 11 fi lialer og fi re erhvervscentre dækker vi dit lokalområde bredt. 

Og det er der en rigtig god grund til. Vi mener nemlig, at Syd- og Sønderjylland er 
et godt sted at være. Og det skal det blive ved med at være. Derfor støtter vi op 
om dig og de lokale virksomheder med god rådgivning, så du får det bedste ud af 
din økonomi.

Vi gør en dyd ud af at være tæt på dig. Derfor får du som kunde hos os din egen 
personlige rådgiver – en der kender dig, og en der kender lokalområdet og de 
muligheder det rummer. Det mener vi, er vigtigt.

Frøs Sparekasse #et godt sted at være.



Din samarbejdspartner på erhverv
Vi er en nærværende sparekasse, og vi er bevidste om den rolle, 
vi spiller for den enkelte virksomhed og for hele erhvervsudviklingen 
i Sydjylland. 

Vores kombination af nærværende engagement, faglig kompetence 
og lokalkendskab gør os til en stærk samarbejdspartner for både små, 
mellemstore og store virksomheder.  
 
For uanset kundernes størrelse, er vi meget mere end et kompetent 
pengeinstitut. 

Vi er #et godt sted at være
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Resultat- og totalindkomstopgørelse
     Frøs Sparekasse         Koncern

i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017 Note

Renteindtægter 154.294 152.718 153.382 151.643 1

Renteudgifter -18.546 -21.456 -18.546 -21.456 2

Netto renteindtægter 135.748 131.262 134.836 130.187
Udbytte af aktier mv. 4.921 2.098 4.921 2.098
Gebyrer og provisionsindtægter 113.015 112.443 113.015 112.443 3

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -1.641 -2.847 -1.641 -2.847
Netto rente- og gebyrindtægter 252.043 242.956 251.131 241.881
Kursreguleringer 6.289 20.669 6.289 20.669 4

Andre driftsindtægter 568 865 397 865
Udgifter til personale og administration -199.590 -186.547 -197.452 -184.531 5

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -6.967 -5.839 -12.427 -6.247
Andre driftsudgifter -211 -1.062 -211 -1.062 6

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -4.834 -41.971 -4.834 -41.971 7

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -4.589 374 0 0
Resultat før skat 42.709 29.445 42.893 29.604
Skat -6.797 -3.804 -6.981 -3.963 8

Årets resultat 35.912 25.641 35.912 25.641

Forslag til resultatdisponering
Forslag til renter af garantkapital 9.681 9.399 9.681 9.399
Skat heraf -2.130 -2.068 -2.130 -2.068
Overført til næste år 28.361 18.310 28.361 18.310
I alt anvendt 35.912 25.641 35.912 25.641

Totalindkomstopgørelse
Årets resultat 35.912 25.641 35.912 25.641
Anden totalindkomst
Værdiregulering af domicilejendomme -6.100 0 -6.100 0
Skat af værdiregulering af domicilejendomme 0 0 0 0
Anden totalindkomst i alt -6.100 0 -6.100 0

Årets totalindkomst 29.812 25.641 29.812 25.641
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Balance
Frøs Sparekasse          Koncern

i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017 Note

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgode-
havender hos centralbanker 123.605 126.366 123.605 126.366

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker 1.464.909 1.470.148 1.464.909 1.470.148 9

Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris 2.569.228 2.348.594 2.546.538 2.333.241 10,11

Obligationer til dagsværdi 1.328.294 1.436.775 1.328.294 1.436.775 12

Aktier m.v. 277.841 238.344 277.841 238.344 13

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 40 2.837 0 0 14

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.012.575 947.136 1.012.575 947.136 15

Grunde og bygninger: 16

- Domicilejendomme 29.202 28.888 51.123 47.407

- Investeringsejendomme 2.589 2.645 2.589 2.645

Øvrige materielle aktiver 11.633 8.833 11.633 8.833 17

Aktuelle skatteaktiver 1.918 113 1.844 113

Udskudte skatteaktiver 12.716 11.737 12.716 11.737 18

Aktiver i midlertidig besiddelse 3.980 9.855 3.980 9.855 19

Andre aktiver 76.771 55.311 78.355 55.152 20

Periodeafgrænsningsposter 27.042 24.753 27.042 24.753

Aktiver i alt 6.942.343 6.712.335 6.943.044 6.712.505

Frøs Sparekasse         Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017 Note

Passiver
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 44.028 14.109 44.028 14.109 21

Indlån og anden gæld 4.981.258 4.808.543 4.981.258 4.808.543 22

Indlån i puljeordninger 1.012.575 947.136 1.012.575 947.136 23

Andre passiver 167.312 222.577 168.013 222.747 24

Periodeafgrænsningsposter 2.328 1.592 2.328 1.592

Gæld i alt 6.207.501 5.993.957 6.208.202 5.994.127

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til tab på garantier 18.773 15.540 18.773 15.540

Andre hensatte forpligtelser 172 155 172 155

Hensatte forpligtelser i alt 18.945 15.695 18.945 15.695

Efterstillet kapitalindskud
Efterstillet kapitalindskud 75.000 75.000 75.000 75.000 25

Efterstillet kapitalindskud i alt 75.000 75.000 75.000 75.000

Egenkapital
Garantkapital 334.606 320.685 334.606 320.685

Opskrivningshenlæggelse 1.540 7.640 1.540 7.640

Overført overskud eller underskud 320.400 292.027 320.400 292.027

Ændring regnskabspraksis efter skat -23.200 0 -23.200 0

Foreslået renter af garantkapital efter skat 7.551 7.331 7.551 7.331

Egenkapital i alt 640.897 627.683 640.897 627.683

Passiver i alt 6.942.343 6.712.335 6.943.044 6.712.505

Eventualforpligtelser 26

Øvrige noter 27-34
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Egenkapitalopgørelse
Frøs Sparekasse          Koncern

i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017

Egenkapital primo 627.683 598.885 627.683 598.885

Garantkapital primo 320.685 307.547 320.685 307.547

Ny indbetalt garantkapital 32.376 32.871 32.376 32.871

Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital -18.455 -19.733 -18.455 -19.733

Garantkapital ultimo 334.606 320.685 334.606 320.685

Opskrivningshenlæggelse primo 7.640 7.640 7.640 7.640

Anden totalindkomst -6.100 0 -6.100 0

Opskrivningshenlæggelse ultimo 1.540 7.640 1.540 7.640

Foreslået rente af garantkapital primo 7.331 9.992 7.331 9.992

Forslag til renter af garantkapital 9.681 9.399 9.681 9.399

Skat af forslag til renter af garantkapital -2.130 -2.068 -2.130 -2.068

Udbetalt garantrente -9.383 -12.796 -9.383 -12.796

Skat af udbetalt garantrente 2.064 2.815 2.064 2.815

Ej udbetalt garantrente -12 -11 -12 -11

Foreslået rente af garantkapital ultimo 7.551 7.331 7.551 7.331

Overført overskud primo 292.027 273.706 292.027 273.706

Overført resultat - totalindkomst 28.361 18.310 28.361 18.310

Ændring i regnskabspraksis efter skat -23.200 0 -23.200 0

Overført fra garantrente 12 11 12 11

Overført overskud ultimo 297.200 292.027 297.200 292.027

Egenkapital i alt ultimo 640.897 627.683 640.897 627.683
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Hoved- og nøgletal

i mio.  kroner 2018 2017 2016 2015 2014
Resultatopgørelse
Renteindtægter mv. 272,2 267,3 277,4 292,1 303,6
Renteudgifter mv. -20,2 -24,3 -28,3 -36,2 -44,8
Netto rente- og gebyrindtægter 252,0 243,0 249,1 255,9 258,8
Kursreguleringer 6,3 20,7 21,2 -1,7 0,8
Andre driftsindtægter 0,6 0,8 1,7 1,4 1,4
Resultat af finansielle poster 258,9 264,5 272,0 255,6 261,0
Udgifter til personale og administration -199,6 -186,5 -177,7 -178,4 -169,4
Afskrivning på aktiver -7,0 -5,8 -5,9 -7,9 -4,6
Andre driftsudgifter -0,2 -1,1 -0,3 -10,2 -11,1
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -4,8 -42,0 -23,0 -107,8 -46,3
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -4,6 0,3 0,2 -3,4 -6,3
Skat -6,8 -3,8 -6,8 5,5 -5,6
Årets resultat 35,9 25,6 58,5 -46,6 17,7

Balance
Indlån + puljer 5.994 5.756 5.600 5.358 5.059
Udlån 2.569 2.349 2.411 2.545 2.572
Egenkapital 641 628 599 546 591
Aktiver i alt 6.942 6.712 6.470 6.265 6.021

2018 2017 2016 2015 2014
Nøgletal*
Kapitalprocent 15,6% 16,0% 16,1% 14,6% 16,8%
Kernekapitalprocent 13,6% 14,2% 14,4% 13,2% 15,4%
Egenkapitalforrentning før skat 6,9% 4,8% 11,4% -9,2% 4,0%
Egenkapitalforrentning efter skat 5,8% 4,2% 10,2% -8,2% 3,1%
Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,20 kr 1,13 kr 1,32 kr 0,83 kr. 1,10
Renterisiko 3,1% 2,6% 1,2% 1,0% -0,5%
Valutaposition 23,3% 31,6% 23,0% 23,2% 12,2%
Valutarisiko 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Udlån i forhold til indlån 47,7% 46,4% 48,5% 54,5% 56,2%
Udlån i forhold til egenkapital 4,0 3,7 4,0 4,7 4,4
Årets udlånsvækst 10,8% -2,6% -5,3% -1,1% -4,5%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet § 152 330,1% 306,7% 341,0% 370,0%
LCR dækningsgrad 715%
Summen af store eksponeringer** 101,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andel af tilgodehavender med nedsat rente 3,2% 3,5% 4,0% 4,3% 4,2%
Akkumuleret nedskrivningsprocent 7,6% 9,3% 9,0% 10,5% 8,0%
Årets nedskrivningsprocent 0,1% 1,2% 0,8% 3,0% 1,5%
Afkastningsgrad 0,50% 0,38% 0,90% -0,74% 0,29%
Antal medarbejdere/ gennemsnit 153,8 144,3 141,6 144,0 142,3

* Sammenligningstal for nedskrivninger og egenkapital er ikke tilpasset som følge af ændringer i anvendt 
regnskabspraksis
**Summen af store eskponeringer beregnes pr. 1. januar 2018, jf. pejlemærket i tilsynsdiamanten, og kan 
dermed ikke sammenlignes med tidligere nøgletal.

For Frøs Sparekasse
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Hoved- og nøgletal

i mio.  kroner 2018 2017 2016 2015 2014
Resultatopgørelse
Renteindtægter mv. 271,3 266,2 276,3 290,7 302,2
Renteudgifter mv. -20,2 -24,3 -28,3 -36,2 -44,8
Netto rente- og gebyrindtægter 251,1 241,9 248,0 254,5 257,4
Kursreguleringer 6,3 20,7 21,2 -1,7 0,8
Andre driftsindtægter 0,4 0,8 1,7 1,3 1,3
Resultat af finansielle poster 257,8 263,4 270,9 254,1 259,5
Udgifter til personale og administration -197,5 -184,5 -175,9 -176,3 -167,7
Afskrivning på aktiver -12,4 -6,3 -6,3 -11,9 -11,1
Andre driftsudgifter -0,2 -1,1 -0,3 -10,2 -11,1
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -4,8 -42,0 -23,0 -107,8 -46,3
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skat -7,0 -3,9 -6,9 5,5 -5,6
Årets resultat 35,9 25,6 58,5 -46,6 17,7

Balance
Indlån + puljer 5.994 5.756 5.600 5.358 5.059
Udlån 2.547 2.333 2.395 2.528 2.546
Egenkapital 641 628 599 546 591
Aktiver i alt 6.943 6.713 6.471 6.266 6.021

2018 2017 2016 2015 2014
Nøgletal*
Kapitalprocent 15,6% 16,0% 16,1% 14,6% 16,8%
Kernekapitalprocent 13,6% 14,2% 14,5% 13,2% 15,4%
Egenkapitalforrentning før skat 6,9% 4,8% 11,4% -9,2% 4,0%
Egenkapitalforrentning efter skat 5,8% 4,2% 10,2% -8,2% 3,1%
Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,20 kr 1,13 kr 1,32 kr 0,83 kr. 1,10
Renterisiko 3,1% 2,6% 1,2% 1,0% -0,5%
Valutaposition 23,3% 31,6% 23,0% 23,2% 12,2%
Valutarisiko 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Udlån i forhold til indlån 47,3% 46,1% 48,2% 54,2% 55,6%
Udlån i forhold til egenkapital 4,0 3,7 4,0 4,6 4,3
Årets udlånsvækst 10,6% -2,6% -5,3% -0,7% -5,0%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet § 152 330,1% 306,7% 341,0% 370,0%
LCR dækningsgrad 718%
Summen af store eksponeringer** 101,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andel af tilgodehavender med nedsat rente 3,2% 3,6% 4,0% 4,3% 4,3%
Akkumuleret nedskrivningsprocent 7,6% 9,4% 9,0% 10,6% 8,1%
Årets nedskrivningsprocent 0,1% 1,2% 0,8% 3,0% 1,5%
Afkastningsgrad 0,50% 0,38% 0,90% -0,74% 0,29%
Antal medarbejdere/ gennemsnit 153,8 144,3 141,6 144,0 142,3

* Sammenligningstal for nedskrivninger og egenkapital er ikke tilpasset som følge af ændringer i anvendt 
regnskabspraksis
**Summen af store eskponeringer beregnes pr. 1. januar 2018, jf. pejlemærket i tilsynsdiamanten, og kan 
dermed ikke sammenlignes med tidligere nøgletal.

For Koncern
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Vi støtter op om dig og lokalområdet med mere end 100 sponsorater i Syd- og Sønderjylland.

Der er et stort engagement ude i den lille fodboldklub eller i forbindelse med det lokale håndboldstævne, 
motionsløbet, ishockeykampen eller skolestævnet. Det er her det starter og det engagement støtter vi op 
om som din lokale sparekasse.

Som sponsor for både små og store klubber i Syd og Sønderjylland, støtter Frøs Sparekasse aktivt op om 
det store engagement, masser af frivillige og sportsudøvere ligger i deres sport hver dag. 

Kig efter vores logo næste gang du er ude og heppe fra sidelinjen, eller spiller med i en lokal turnering. 
Hils også på din lokale rådgiver – vi står også og klapper med et sted.

#et godt sted at være
Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. 

Og det skal vi støtte op om med passion for både små og 
store initiativer - som udvikler både mennesker, samfund 

og lokalområder.

Vi støtter op om dig og lokalområdet

Fællesskab
Syd- og Sønderjylland er en helt særlig landsdel. 

Som områdets lokale sparekasse bakker vi op om 
fællesskaber, som samler os om vores kultur og historie.

Glæde
Som lokal sparekasse er vi med til at sikre et aktivt 

fritidsliv i lokalområderne. Vi vil støtte det samfund, 
som vi er en del af – det skaber værdi.
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Mødekalender 2019

Ordinære bestyrelsesmøder
28. januar 2019
25. februar 2019
25. marts 2019
25. april 2019
21. maj 2019
17. juni 2019
26. august 2019
23. september 2019
21. oktober 2019
25. november 2019
16. december 2019

Elektroniske bestyrelsesmøder
16. januar 2019
13. februar 2019
13. marts 2019
10. april 2019
8. maj 2019
5. juni 2019
17. juli 2019
11. september 2019
9. oktober 2019
6. november 2019
4. december 2019

Repræsentantskabsmøder
28. marts 2019
29. august 2019

Garantmøde
5. november 2019
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Ole Bennetsen, Rødding
Frode Bladt, Gram
Morten Gade Christensen, Fredericia
Lars Damkjær, Gram
Karsten Degnbol, Bramming
Povl Enemark, Rødding
Hans Peter Geil, Haderslev
Hans Gejl, Rødding
Johny Gramberg, Haderslev
Alfred Grosbøl, Haderslev
Erling Hansen, Vejen
Niels Hansen, Rødding
Lise Thue Harbo, Egtved
Peter Hesselberg, Christiansfeld
Michael Holm, Rødding
Carl Holst, Rødding
Jes Iversen, Sydals
Anita Linda Jensen, Gram
Jørgen Kring Jensen, Gram
Torben Jensen, Rødding
Lars S. Jessen, Ribe
Brian S. Juhler, Vejle

Torben Ole Jølnæs, Haderslev
Torben Kristensen, Vamdrup
Pia S. Lauritsen, Vamdrup
Jens C. Mikkelsen, Rødding
Niels Erik Mortensen, Gram
Frank Cilius Nielsen, Kolding
Peter Otte, Agerskov
Erik Aalbæk Petersen, Vejle
Morten Gejl Petersen, Rødding
Ove Wilhelm Schmidt, Aabenraa
Christian Schultz, Vejle
Hans Skovby, Gram
Ole Slot, Vejen
Steffan Steger, Sønderborg
Ole Junker Strandlyst, Aabenraa
Bo Sørensen, Esbjerg V.
Søren Tang Sørensen, Ribe
Morten Thorøe, Rødding
Mette Vagn-Hansen, Vejle
Adam Vest, Sønderborg
Jan Christian Wolff, Vejen

Repræsentantskab
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Note 1: Renteindtægter              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 52 96 52 96

Udlån og andre tilgodehavender 141.807 143.633 140.895 142.558

Obligationer 12.267 8.875 12.267 8.875

Afledte finansielle instrumenter: Rentekontrakter 167 114 167 114

Øvrige renteindtægter 1 0 1 0

I alt renteindtægter 154.294 152.718 153.382 151.643

Sparekassen har ingen renteindtægter vedr. ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

Note 2: Renteudgifter              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Kreditinstitutter og centralbanker 7.579 8.229 7.579 8.229

Indlån og anden gæld 5.466 7.567 5.466 7.567

Efterstillede kapitalindskud 5.499 5.617 5.499 5.617

Øvrige renteudgifter 2 43 2 43

I alt renteudgifter 18.546 21.456 18.546 21.456

Sparekassen har ingen renteindtægter vedr. ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

Note til resultatopgørelse

Note 4: Kursreguleringer              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Obligationer -7.633 3.009 -7.633 3.009

Aktier mv. 10.768 20.015 10.768 20.015

Værdiregulering af investeringsejendomme -56 -55 -56 -55

Valuta 2.445 -862 2.445 -862

Afledte finansielle instrumenter 765 -1.438 765 -1.438

Aktiver tilknyttet puljeordninger -65.502 31.190 -65.502 31.190

Indlån i puljeordninger 65.502 -31.190 65.502 -31.190

I alt kursreguleringer 6.289 20.669 6.289 20.669

Nettorente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer er ikke opdelt på aktiviteter og markeder, da de ikke afviger indbyrdes.

Note 3: Gebyrer og 
provisionsindtægter              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Værdipapirhandel og depoter 25.635 26.655 25.635 26.655

Betalingsformidling 18.363 15.033 18.363 15.033

Lånesagsgebyrer 16.026 18.737 16.026 18.737

Garantiprovision 44.566 42.540 44.566 42.540

Øvrige gebyrer og provisioner 8.425 9.478 8.425 9.478

I alt gebyrer og provisionsindtægter 113.015 112.443 113.015 112.443
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Note til resultatopgørelse

Note 5: Udgifter til personale 
og administration              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse 
og repræsentantskab
Direktion 3.225 3.733 3.225 3.733

Bestyrelse 1.383 1.012 1.413 1.042

Repræsentantskab 32 0 32 0

I alt 4.640 4.745 4.670 4.775
Personaleudgifter
Lønninger 91.534 83.285 91.544 83.295

Pensioner 10.540 9.747 10.540 9.747

Udgifter til social sikring 16.314 14.499 16.314 14.499

I alt *) 118.388 107.531 118.398 107.541
Øvrige administrationsudgifter 76.562 74.271 74.384 72.215

I alt udgifter til personale og administration 199.590 186.547 197.452 184.531
*) Løn er angivet excl. personalegoder

Antal ansatte
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regn-
skabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 153,8 144,3 153,8 144,3

Direktionen
Kontraktligt vederlag 3.225 3.675 3.225 3.675

Variabelt vederlag 0 0 0 0

Pension 0 58 0 58

I alt fast vederlag til direktionen 3.225 3.733 3.225 3.733

Omkostninger til fri bil 178 267 178 267

Samlede pensionsforpligtelser til direktionen 0 0 0 0

Antal direktionsmedlemmer 1 1 1 1

Kurt Jensen fratrådt 31.03.2017

Note 5 fortsat              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Bestyrelsen
Kontraktligt vederlag 1.383 1.012 1.413 1.042

I alt fast vederlag til bestyrelsen 1.383 1.012 1.413 1.042
Samlede pensionsforpligtelser til bestyrelsen 0 0 0 0

Antal bestyrelsesmedlemmer 10 10 13 13

Repræsentantskab
Kontraktligt vederlag 32 0 32 0

I alt fast vederlag til repræsentantskabet 32 0 32 0
Samlede pensionsforpligtelser til 
repræsentantskabet 0 0 0 0

Antal repræsentanter 43 44 43 44

Vederlag for øvrige ansatte med 
indflydelse på risikoprofilen
Fast vederlag 22.537 21.122 22.537 21.122

Pension 2.653 2.439 2.653 2.439

I alt vederlag til ansatte med 
indflydelse på risikoprofilen 25.190 23.561 25.190 23.561
Samlede pensionsforpligtelser til øvrige 
ansatte med indflydelse på risikoprofilen 0 0 0 0

Antal ansatte med indflydelse på risikoprofilen 28 28 28 28
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Note til resultatopgørelse

Note 5 fortsat              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Vederlag for medlemmer af 
direktion og bestyrelse

Direktion
Adm. direktør Henning Dam 3.225 2.316 3.225 2.316

Adm. direktør Kurt Jensen - fratrådt 31.03.2017 0 1.417 0 1.417

I alt fast vederlag til direktionen 3.225 3.733 3.225 3.733
Omkostninger til fri bil 178 267 178 267

Bestyrelse
Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen 299 258 309 268

Næstformand Søren Tang Sørensen 185 129 185 129

Bestyrelsesmedlem Eddy Christensen 0 32 0 32

Bestyrelsesmedlem Hans Peter Geil 104 75 104 75

Bestyrelsesmedlem Erling Hansen 101 75 101 75

Bestyrelsesmedlem Peter Hesselberg 162 75 162 75

Bestyrelsesmedlem Joan Kjær 0 19 0 19

Bestyrelsesmedlem Litten Posselt Olsen 21 85 21 85

Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen 124 57 124 57

Bestyrelsesmedlem Bente Riis Fogsgaard 84 - 84 0

Bestyrelsesmedlem Michael L. Clausen 101 75 101 75

Bestyrelsesmedlem Stefan Borg Boesen 101 75 101 75

Bestyrelsesmedlem Ole V. B. Andersen 101 57 101 57

Bestyrelsesformand Heidi Dahl Linding - - 10 10

Bestyrelsesmedlem Jan W. Christensen - - 10 10

I alt vederlag til bestyrelsen 1.383 1.012 1.413 1.042

Note 5 fortsat              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Revisionshonorar 
Lovpligtig revision af årsregnskabet 596 564 616 584

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 71 128 71 128

Skatterådgivning 32 25 32 25

Andre ydelser 79 23 79 23

Samlet honorar til den repræsentantskabs-
valgte revisionsvirksomhed, der udfører den 
lovpligtige revision 778 740 798 760

Honorar for ikke-revisionsydelser omfatter andre lovpligtige erklæringer med sikkerhed, diverse erklæringer og 
skatte- og regnskabsrådgivning i relation til IFRS9 og bygninger.

Af ovenstående fremgår det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelsen og direktionen, som vedkommende som 
led i dette hverv har optjent fra sparekassen i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme regnskabsår 
har optjent som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en sparekasse inden for samme koncern.  

Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside: www.frøs.dk  

Note 6: Andre driftsudgifter              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Indskydergarantifonden og afviklingsformuen 304 394 304 394

Andre driftsudgifter -93 668 -93 668

I alt andre driftsudgifter 211 1.062 211 1.062
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Note til resultatopgørelse

Note 7: Nedskrivninger på udlån 
og tilgodehavender mv      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Nedskrivninger/hensættelser indregnet i resultatopgørelse
Nye nedskrivninger, netto  8.601  51.718  8.601  51.718 

Nye hensættelser, netto  6.061  6.069  6.061  6.069 

Tab uden forudgående nedskrivning  1.816  2.899  1.816  2.899 

Tab uden forudgående hensættelse  -    -    -    -   

Indgået på tidligere afskrevne fordringer  -1.121  -1.244  -1.121  -1.244 

Andre bevægelser  -13.169  -15.733  -13.169  -15.733 

TK-modregningsgarantier  -2.148  -2.302  -2.148  -2.302 

Værdiregulering af overtagne aktiver  4.794  564  4.794  564 

I alt nedskrivninger/hensættelser  4.834  41.971  4.834  41.971 

Nedskrivninger og hensættelser på udlån, 
garantidebitorer og uudnyttede kredittilsagn

Nedskrivninger på udlån inkl. uudnyttede kredittilsagn
Stadie 1

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  8.469  -    8.469  -   

Nye nedskrivninger, netto  538  -    538  -   

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Nedskrivninger ultimo  9.007  -    9.007  -   

Stadie 2

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  24.804  -    24.804  -   

Nye nedskrivninger, netto  -12.174  -    -12.174  -   

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Nedskrivninger ultimo  12.630  -    12.630  -   

Stadie 3

Nedskrivninger primo  316.000  -    316.000  -   

Nye nedskrivninger, netto  20.352  -    20.352  -   

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -70.276  -    -70.276  -   

Nedskrivninger ultimo  266.076  -    266.076  -   

Samlede nedskrivninger

Nedskrivninger primo  349.273  -    349.273  -   

Nye nedskrivninger, netto  8.716  -    8.716  -   

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -70.276  -    -70.276  -   

Nedskrivninger ultimo  287.713  -    287.713  -   

Note 7 fortsat      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Hensættelser til tab på garantier
Stadie 1

Hensættelser primo  541  -    541  -   

Nye hensættelser, netto  -116  -    -116  -   

Tidligere hensat, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Hensættelser ultimo  425  -    425  -   

Stadie 2

Hensættelser primo  673  -    673  -   

Nye hensættelser, netto  -447  -    -447  -   

Tidligere hensat, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Hensættelser ultimo  226  -    226  -   

Stadie 3

Hensættelser primo  4.216  -    4.216  -   

Nye hensættelser, netto  6.348  -    6.348  -   

Tidligere hensat, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Hensættelser ultimo  10.564  -    10.564  -   

Samlede hensættelser

Hensættelser primo  5.430  -    5.430  -   

Nye hensættelser, netto  5.785  -    5.785  -   

Tidligere hensat, nu endelig tabt  -    -    -    -   

Hensættelser ultimo  11.215  -    11.215  -   

I alt nedskrivninger og hensættelser på udlån, 
garantidebitorer og uudnyttede kreditter, ultimo 298.928  -    298.928  -   
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Note til resultatopgørelse

Note 7 fortsat      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Nedskrivninger og hensættelser på tilgodehavender hos kredit-
institutter og andre poster med kreditrisiko

Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
andre poster med kreditrisiko
Stadie 1

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  1.946  -    1.946  -   

Nye nedskrivninger, netto  -115  -    -115  -   

Nedskrivninger ultimo  1.831  -    1.831  -   
Heraf nedskrivninger på centralbanker  363  -    363  -   

Hensættelser på garantier hos kreditinstitutter og andre 
poster med kreditrisiko
Stadie 1

Ændret regnskabspraksis for hensættelser  12  -    12  -   

Nye hensættelser, netto  -12  -    -12  -   

Hensættelser ultimo  -    -    -    -   

Stadie 2

Ændret regnskabspraksis for hensættelser  -    -    -    -   

Nye hensættelser, netto  288  -    288  -   

Hensættelser ultimo  288  -    288  -   

Samlede hensættelser

Hensættelser primo  12  -    12  -   

Nye hensættelser, netto  276  -    276  -   

Hensættelser ultimo  288  -    288  -   

I alt nedskrivninger og hensættelser på tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, ultimo  2.119  -    2.119  -   

Note 7 fortsat      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Individuelle nedskrivninger på udlån 
Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb 0 81.461 0 81.461

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 29.944 0 29.944

Andre bevægelser 0 -17.066 0 -17.066

Værdiregulering af overtagne aktiver 0 564 0 564

Individuelle nedskrivninger 0 35.015 0 35.015

Individuelle hensættelser på garantier 
Hensættelser i årets løb 0 12.206 0 12.206

Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår 0 6.137 0 6.137

Individuelle hensættelser 0 6.069 0 6.069

Gruppevise nedskrivninger 
Nedskrivninger i årets løb 0 1.958 0 1.958

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 1.757 0 1.757

Andre bevægelser 0 -969 0 -969

Gruppevise nedskrivninger 0 -768 0 -768

Endelig tabt 
Endelig tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet / hensat 0 2.899 0 2.899

Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0 1.244 0 1.244

I alt endelig tabt 0 1.655 0 1.655

I alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 0 41.971 0 41.971

Nedskrivninger og hensættelser ultimo året 
Individuelle nedskrivninger og hensættelser 0 304.676 0 304.676

Gruppevise nedskrivninger 0 17.195 0 17.195

I alt 0 321.871 0 321.871
NB: Der kan ikke umiddelbart ske sammenligning af 2017 og 2018, da IFRS 9, som er implementeret via regnskabsbe-
kendtgørelsen, er trådt i kraft pr. 1/1-2018, og medfører betydelige ændringer i nedskrivningsreglerne.     
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Note 8: skat              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Beregnet skat af årets indkomst 2.112 2.969 2.296 3.128

Ændring i udskudt skat 4.685 830 4.685 830

Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 5 0 5

I alt skat 6.797 3.804 6.981 3.963

Effektiv skatteprocent 
i %

Gældende skattesats 22,0 22,0 22,0 22,0

Skat datterselskab 0,0 0,0 0,0 0,0

Permanente afvigelser -6,1 -9,1 -5,7 -8,6

I alt effektiv skatteprocent 15,9 12,9 16,3 13,4

Note til resultatopgørelse
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Note 9: Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og centralbanker              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 1.342.170 628.079 1.342.170 628.079

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 122.739 842.069 122.739 842.069

I alt 1.464.909 1.470.148 1.464.909 1.470.148

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central-
banker fordelt efter restløbetid 
Anfordringstilgodehavender 117.412 480.872 117.412 480.872

Til og med 3 måneder 1.342.170 983.423 1.342.170 983.423

Over 5 år 5.327 5.853 5.327 5.853

I alt 1.464.909 1.470.148 1.464.909 1.470.148

Frøs Sparekasse har deponeret indskud og indskudsbevi-
ser hos Nationalbanken i forbindelse med sumclearing og 
fondsafvikling til en værdi af: 1.441.495 727.875 1.441.495 727.875

Note til balance

Note 10: Udlån og andre tilgodeha-
vender til amortiseret kostpris      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Samlet udlån fordelt efter restløbetid 

Til og med 3 måneder 85.637 973 85.637 973

Over 3 måneder og til og med 1 år 304.273 328.975 304.273 328.975

Over 1 år og til og med 5 år 1.251.716 1.286.648 1.229.026 1.271.295

Over 5 år 927.602 731.998 927.602 731.998

Samlet udlån til amortiseret kostpris 2.569.228 2.348.594 2.546.538 2.333.241

Individuelt vurderet udlån 

Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for 
værdiforringelse 395.627 450.035 395.627 450.035

Nedskrivning 250.189 304.676 250.189 304.676

Værdiansættelse efter nedskrivning 145.438 145.359 145.438 145.359

Sikkerhedsstillelser 

Udlån helt usikret 350.937 407.371 328.247 392.018

Udlån delvist sikret 1.739.697 1.698.314 1.739.697 1.698.314

Udlån fuldt sikret 768.487 564.780 768.487 564.780

I alt 2.859.121 2.670.465 2.836.431 2.655.112

De mest anvendte sikkerhedstyper ved eksponeringer med privatkunder er pant i fast ejendom, værdipapirer og biler. 
De mest anvendte sikkerhedstyper ved eksponeringer med erhvervskunder er pant i fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler, varelagre 
og debitorer, virksomhedspant samt indhentning af kautioner.

Standardvilkår         
Erhvervskunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra sparekassens side på 0-3 måneder. Ved misligholdelse er det dog muligt for 
sparekassen at tilsidesætte dette. Som udgangspunkt stilles der krav om, at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til 
sparekassen.

Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra sparekassens side på 3 måneder. Ved misligholdelse er det dog muligt for sparekassen 
at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om økonomiske oplysninger ved ny udlån samt ændringer til eksisterende udlån.



Note til balance

Note 11: Udlån og garantier 
fordelt på sektorer og brancher

     Frøs Sparekasse   
2018

i %
2017

i %
2018

i 1.000 kr.
2017

i 1.000 kr.

Offentlige myndigheder 0% 0% 0 0
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 6% 7% 226.151 258.424

Industri og råstofudvinding 3% 3% 113.751 112.363

Energiforsyning 0% 0% 8.067 2.172

Bygge- og anlæg 6% 6% 257.478 209.103

Handel 9% 8% 341.194 279.905

Transport, hoteller og restauranter 4% 5% 171.648 173.927

Information og kommunikation 2% 0% 63.563 16.203

Finansiering og forsikring 1% 1% 46.189 33.931

Fast ejendom 4% 4% 153.763 131.290

Øvrige erhverv 5% 5% 216.044 183.345

I alt erhverv 40% 39% 1.597.848 1.400.663
Private 60% 61% 2.360.684 2.156.498

I alt 100% 100% 3.958.532 3.557.161

Koncern
Offentlige myndigheder 0% 0% 0 0
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 6% 7% 226.151 258.424

Industri og råstofindvinding 3% 3% 113.751 112.363

Energiforsyning 0% 0% 8.067 2.172

Bygge og anlæg 7% 6% 257.478 209.103

Handel 9% 8% 341.194 279.905

Transport, hoteller og restauranter 4% 5% 171.648 173.927

Information og kommunikation 2% 0% 63.563 16.203

Finansiering og forsikring 1% 1% 46.189 33.931

Fast ejendom 3% 4% 131.073 115.937

Øvrige erhverv 5% 5% 216.044 183.345

I alt erhverv 40% 39% 1.575.158 1.385.310
Private 60% 61% 2.360.684 2.156.498

I alt 100% 100% 3.935.842 3.541.808

Kreditlempelser og non-performing lån
En eksponering er blevet ydet kreditlempelse, hvis der er sket en ændring af lånevilkår og/eller en fuldstændig eller delvis 
refinansiering af en lånekontrakt, som ikke ville  være givet/gennemført, hvis ikke låntager havde været i økonomiske 
problemer. Sparekassen anvender kreditlempelse for, i økonomiske nedgangstider, at tage vare på kundeforhold, hvor der er 
en realistisk mulighed for, at kunden igen vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser. Sparekassen har udlån med 
kreditlempelser pr. 31.12.2018 for 31 mio.  kroner.

Note 12: Obligationer til dagsværdi      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Realkreditobligationer 1.197.497 1.244.093 1.197.497 1.244.093

Statsobligationer 0 0 0 0

Øvrige obligationer 130.797 192.682 130.797 192.682

I alt obligationer 1.328.294 1.436.775 1.328.294 1.436.775

Frøs Sparekasse har deponeret værdipapirer hos Nationalbanken 
i forbindelse med sumclearing og fondsafvikling. Værdi i alt: 167.214 229.457 167.214 229.457

Note 13: Aktier mv.      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på OMX 64.528 36.911 64.528 36.911

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser 14.114 16.312 14.114 16.312

Unoterede aktier optaget til dagsværdi 198.397 184.369 198.397 184.369

Øvrige aktier 802 752 802 752

I alt aktier mv. 277.841 238.344 277.841 238.344
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Note til balance

Note 14: Kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder 

Hjemsted Aktivitet Ejerandel Egenkapital Resultat
i % i 1.000 kroner i 1.000 kroner

Ejendomsselskabet Frøs A/S *) Vejen
Ejendoms-

udlejning 100 0 -4.589

Selskabet har ingen ansatte.

Selskabets omsætning for 2018 på 2,2 mio. kr. 
består af lejeindtægter.

Rødding Ejendomsselskab ApS Vejen
Ejendoms-

udlejning 66,66 40 0

Selskabet har ingen ansatte.

Selskabet har ikke haft drift i sparekassens 
ejerperiode.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 40 -4.589

Mellemværende med tilknyttet virksomhed: 

Lån  24.442  15.353 

Nedskrivning af lån som følge af negativ 
egenkapital  -1.752  -   

Renteindtægter  912  1.075 

Administrative ydelser  170  109 

Huslejeudgifter  2.198  2.164 

Ikke balanceførte poster

Uudnyttet del af lånetilsagn  14.810  2.147 

*) Selskabets egenkapital pr. 31.12.2018 er negativ med 1,8 mio. kr. Den negative kapitalandel for Sparekassen er mod-
regnet i Sparekassens udlån til Ejendomsselskabet pr. 31.12.2018 i regnskabsposten, Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris.

Sparekassen har ingen udenlandske datterselskaber og der er ikke modtaget offentlige tilskud, hvorfor specifikation i 
henhold til §124 i regnskabsbekendtgørelsen udelades.

Sparekassen har ydet kreditfaciliteter til tilknyttet virksomhed i 2018. Der er indgået huslejekontrakter med tilknyttet 
virksomhed på markedsvilkår. Opsigelse fra lejer kan ske med 3 års varsel. 

Note 16: Grunde og Bygninger      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo 28.888 29.322 47.407 48.190

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 7.672 971 16.534 1.030

Afskrivning -1.258 -1.146 -1.666 -1.554

Værdiændringer indregnet i anden totalindkomst -6.100 0 -11.152 0

Værdiændringer indregnet i resultatopgørelsen 0 -259 0 -259

Omvurderet værdi ultimo 29.202 28.888 51.123 47.407

Investeringsejendomme

Dagsværdi primo 2.645 2.700 2.645 2.700

Årets værdiregulering til dagsværdi -56 -55 -56 -55

Dagsværdi ultimo 2.589 2.645 2.589 2.645

Kreditforeningslån med pant i 
investeringsejendomme for i alt: 0 0 0 0

Domicilejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier for de forventede 
fremtidige pengestrømme. Der har ikke været involveret eksterne eksperter i målingen af domicilejendomme.

Investeringsejendommene måles efter første indregning til dagsværdi. Der har ikke været involveret eksterne 
eksperter i målingen af investeringsejendomme.

Note 15: Aktiver tilknyttet 
puljeordninger      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Placeret kontant 23.761 33.137 23.761 33.137

Obligationer 424.418 433.622 424.418 433.622

Aktier 148.362 233.532 148.362 233.532

Investeringsforeningsandele 379.857 242.767 379.857 242.767

Andre aktiver 36.177 4.078 36.177 4.078

I alt aktiver tilknyttet puljeordninger 1.012.575 947.136 1.012.575 947.136
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Note 17: Øvrige materielle aktiver      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Kostprisen 

Samlet kostpris primo 58.224 57.927 58.224 57.927

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 8.509 4.931 8.509 4.931

Afgang i årets løb 6.435 4.634 6.435 4.634

Den samlede kostpris ultimo 60.298 58.224 60.298 58.224
Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger primo 49.391 49.405 49.391 49.405

Årets afskrivninger 5.610 4.438 5.610 4.438

Årets af- og nedskrivninger på afgang 6.336 4.452 6.336 4.452

De samlede af- og nedskrivninger ultimo 48.665 49.391 48.665 49.391

Bogført værdi ultimo 11.633 8.833 11.633 8.833

Note 19: Aktiver i midlertidig besiddelse      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Aktiver i midlertidig besiddelse 3.980 9.855 3.980 9.855

I alt aktiver i midlertidig besiddelse 3.980 9.855 3.980 9.855

Tab/gevinst i forbindelse med salg -350 -169 -350 -169

Aktiver i midlertidig besiddelse består af 16 byggegrunde, der er overtaget i forbindelse med nødlidende eksponeringer. 
Sparekassen arbejder aktivt med salg af aktiverne.

Note 20: Andre aktiver      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Forskellige debitorer 21.008 33.647 22.592 33.488

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. 2.571 2.680 2.571 2.680

Tilgodehavende renter og provision 40.297 4.691 40.297 4.691

Øvrige aktiver 12.895 14.293 12.895 14.293

I alt andre aktiver 76.771 55.311 78.355 55.152

For løbetider på afledte finansielle instrumenter - se note 32 og 33

Note 21: Gæld til kreditinstitutter 
og centralbanker      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Fordeling på restløbetider: 

Anfordring 44.028 14.109 44.028 14.109

I alt 44.028 14.109 44.028 14.109

Note 18: Udskudte skatteaktiver      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Udskudt skat primo 11.737 12.567 11.737 12.567

Korrektion til udskudt skat primo -879 0 -879 0

Skat af ændring i regnskabspraksis 6.543 0 6.543 0

Ændring i udskudt skat -4.685 -830 -4.685 -830

Udskudt skat ultimo 12.716 11.737 12.716 11.737

Der kan forklares således: 

Materielle anlægsaktiver 2.886 2.094 2.886 2.094

Udlån 6.489 3.286 6.489 3.286

Skattemæssigt underskud 3.341 6.357 3.341 6.357

I alt udskudte skatteaktiver 12.716 11.737 12.716 11.737



side 47

Note til balance

Note 22: Indlån og anden gæld      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Fordeling på restløbetider:

På anfordring 4.288.754 4.087.853 4.288.754 4.087.853

Til og med 3 måneder 77.113 90.619 77.113 90.619

Over 3 måneder og til og med et år 83.442 94.209 83.442 94.209

Over et år og til og med 5 år 134.892 129.048 134.892 129.048

Over 5 år 397.057 406.814 397.057 406.814

I alt 4.981.258 4.808.543 4.981.258 4.808.543

Fordeling på indlånstyper:

På anfordring 4.223.901 3.948.448 4.223.901 3.948.448

Indlån med opsigelsesvarsel 2.307 0 2.307 0

Tidsindskud 105.403 186.471 105.403 186.471

Særlige indlånsformer 649.647 673.624 649.647 673.624

I alt 4.981.258 4.808.543 4.981.258 4.808.543

Note 23: Indlån i puljeordninger      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Pensionspuljer: 

Indlån, primo 947.136 753.079 947.136 753.079

Årets indbetalinger fra puljedeltagere 165.165 202.777 165.165 202.777

Årets udbetalinger til puljedeltagere 64.504 65.086 64.504 65.086

Årets resultat -35.222 56.366 -35.222 56.366

I alt pensionspuljer 1.012.575 947.136 1.012.575 947.136

Renteindtægter/terminspræmie af: 

Kontantindestående 0 0 0 0

Øvrige obligationer 7.648 7.983 7.648 7.983

I alt renteindtægter 7.648 7.983 7.648 7.983

Udbytte af: 

Udbytte af aktier mv. 5.329 5.099 5.329 5.099

Investeringsforeningsandele 25.295 18.091 25.295 18.091

I alt udbytte 30.624 23.190 30.624 23.190

Kursregulering af: 

Øvrige obligationer mv. -3.290 2.823 -3.290 2.823

Aktier mv. -22.562 21.753 -22.562 21.753

Investeringsforeningsandele -39.649 6.614 -39.649 6.614

Valuta 0 0 0 0

I alt kursregulering -65.501 31.190 -65.501 31.190

Gebyrer og provisionsudgifter 7.993 5.997 7.993 5.997

Resultat af puljer -35.222 56.366 -35.222 56.366
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Note 24: Andre passiver      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Forskellige kreditorer 132.011 130.425 132.712 130.425

Negativ markedsværdi af afledte finansielle 
instrumenter mv. 2.829 2.526 2.829 2.526

Skyldige renter og provision 5.651 62.310 5.651 62.310

Øvrige passiver 26.821 27.316 26.821 27.486

I alt andre passiver 167.312 222.577 168.013 222.747

For løbetider på afledte finansielle instrumenter - se note 32 og 33

Note 25: Efterstillet 
kapitalindskud      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Efterstillet kapitalindskud i DKK 75.000 75.000 75.000 75.000

Heraf kan medregnes i kapitalgrundlaget 75.000 75.000 75.000 75.000

Rente 5.499 5.617 5.499 5.617

Omkostninger ved optagelse 825 825 825 825

Efterstillet kapitalindskud består af optaget ansvarlig lånekapital. Lånet er optaget i april 2014, og 
har en løbetid på 10 år med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år. Renten er delvis fast de første 5 
år, og udgør et fast beløb på 6,25 pct. p.a. samt et tillæg på NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentlig-
gjorte dansk 5-årige swaprente. Fra 2019 vil renten være variabel med en kvartårlig kuponrente sva-
rende til CIBOR3-satsen med tillæg af 6,25 pct. p.a.

Finanstilsynet har givet accept af indfrielse af den supplerende kapital i 2019.

Note 26: Eventualforpligtelser              Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Garantier 

Finansgarantier 348.246 293.778 348.246 293.778

Tabsgarantier for realkreditudlån 562.845 499.813 562.845 499.813

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 4.276 14.707 4.276 14.707

Øvrige garantier 173.481 126.290 173.481 126.290

I alt garantier 1.088.848 934.588 1.088.848 934.588

Andre forpligtende aftaler 

Øvrige 385 509 385 509

I alt andre forpligtende aftaler 385 509 385 509

Sparekassen har indgået forpligtelser om lejemål af lejede 
lokaler. Huslejeforpligtelsen indtil lovligt opsigelsesvarsel 
udløber udgør: 8.397 3.956 8.397 3.956

I alt 8.397 3.956 8.397 3.956

Sparekassen har indgået aftale med datacentralen SDC 
A/S om levering af serviceydelser på IT området. Udtræden 
af denne aftale i aftalens opsigelsesperiode, svarer til den 
normale betaling til SDC A/S i 60 måneder: 129.832 114.548 129.832 114.548

I alt 129.832 114.548 129.832 114.548

Sparekassen har indgået administrationsaftale med Nærpension A/S om formidling af forsikringer. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til 
udgangen af et kalenderår - dog tidligst med virkning fra 31.12.2022. Sparekassen er i perioden forpligtet til kun at tegne forsikringer via dette 
samarbejde.
         
Sparekassen er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Sparekassen hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom fra og 
med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber (Frøs Sparekasse, Ejendomsselskabet Frøs A/S og Rødding 
Ejendomsselskab ApS).
         
Lån til Totalkredit og DLR Kredit formidlet af Sparekassen er omfattet af en aftalt modregningsret i fremtidige løbende provisioner, som Totalkre-
dit hhv. DLR Kredit kan gøre gældende i tilfælde af tabskonstatering på formidlede lån. Det forventes ikke, at denne modregningsret vil få væsent-
lig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.
         
I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter deltager Sparekassen i Garantiformuen, hvilket indebærer, at pengeinstitutterne hæfter for even-
tuelle tab, som Garantiformuen måtte dække ved konkurs eller afvikling af pengeinstitutter. For 2018 udgør Sparekassens bidrag til Garantifor-
muen 0,3 mio. kr.
        
Direktørkontrakten indeholder en bestemmelse om, at hvis direktøren opsiges af sparekassen, skal der betales en ydelsen i op til 15 måneder.
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Øvrige noter

Note 27: Nærtstående parter
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over sparekassen
Sparekassen er en selvejende institution, og der er derfor ingen, som har bestemmende indflydelse over sparekassen.

Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret
Lån til ledelsen vises særskilt herunder. 

Vedrørende ledelsesvederlag henvises til note 5.

Oplysninger vedrørende mellemværende med tilknyttede virksomheder henvises til note 14.

Lån til ledelse og tilhørende sikkerhedsstillelser 
Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer. 
 

     Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Lån mv.
Direktion 318 318 318 318

Bestyrelse 27.538 15.465 27.538 15.465

Rentesats på udlån til direktion 3,0% 3,0%

Rentesatser på udlån til bestyrelse 2,5% - 16,8% 2,5% - 14,3%

Lån til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ydes på sparekassens generelle personalevilkår.

Sikkerhedsstillelser 
Direktion 218 218 218 218

Bestyrelse 4.776 3.726 4.776 3.726

Note 28: Leasingforpligtelser      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Sparekassen har operationelle leasingsaftaler 
vedrørende materielle anlægsaktiver.

Årlige leasingydelser 382 259 382 259

Note 29: Valutaeksponering      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Valutafordeling på hovedvalutaer (netto)

EUR 95.190 128.769 95.190 128.769

USD 13.530 23.395 13.530 23.395

SEK 4.403 4.814 4.403 4.814

NOK 685 844 685 844

CHF 610 1.038 610 1.038

GBP 283 1.221 283 1.221

CAD 0 0 0 0

Øvrige 1.377 781 1.377 781

I alt valutaeksponering 116.078 160.862 116.078 160.862

Aktiver i fremmed valuta 190.889 188.740 190.889 188.740

Passiver i fremmed valuta 74.811 27.878 74.811 27.878

Valutakursindikator 1 (valutaposition) 116.078 160.862 116.078 160.862

Valutakursindikator 2 (valutarisiko) 473 1.037 473 1.037
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Note 30: Kapitalforhold og solvens      Frøs Sparekasse          Koncern
i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Egenkapital 640.897 627.683 640.897 627.683

Fradrag i kernekapital

Skatteaktiver 12.716 11.737 12.716 11.737

Forsigtig værdiansættelse 1.614 1.686 1.614 1.686

Foreslået garantrente 9.681 9.399 9.681 9.399

Skat af foreslået garantrente -2.130 -2.068 -2.130 -2.068

Ramme til indløsning af garantkapital 2.000 2.000 2.000 2.000

Fradrag for kapitalandele > 10% 118.361 96.549 118.361 96.549

Egentlig kernekapital  498.655 508.380 498.655 508.380

Efterstillet kapital 75.000 75.000 75.000 75.000

Fradrag for kapitalandele > 10% 0 10.728 0 10.728

Kapitalgrundlag 573.655 572.652 573.655 572.652

Risikoeksponering

Kreditrisiko 2.625.660 2.589.402 2.629.935 2.589.562

Markedsrisiko 548.047 499.235 548.047 499.235

Operationel risiko 494.973 490.606 492.706 488.049

Samlet risikoeksponering 3.668.680 3.579.243 3.670.688 3.576.846

Samlet risikoeksponering 3.668.680 3.579.243 3.670.688 3.576.846

Kapitalprocent 15,6% 16,0% 15,6% 16,0%

Egentlig kernekapitalprocent 13,6% 14,2% 13,6% 14,2%

Minimumskapitalkrav jf. § 124, stk. 1 293.494 286.339 293.655 286.148
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     Frøs Sparekasse og Koncern 2018*       

i 1.000 kroner Nominel værdi
Netto 

markedsværdi
Positiv 

markedsværdi
Negativ 

markedsværdi
Valutakontrakter, termin køb 

Til og med 3 måneder 17.186 -2.203 2.203 0

Over 3 måneder og til og med 1 år 1.601 -42 42 0

Gennemsnitlig markedsværdi -2.133 2.133 0

Valutakontrakter, termin salg 

Til og med 3 måneder 17.186 2.203 0 2.203

Over 3 måneder og til og med 1 år 1.601 42 0 42

Gennemsnitlig markedsværdi 2.133 0 2.133

Aktiekontrakter, salg (DAX)

Til og med 3 måneder 0 0 0 0

Gennemsnitlig markedsværdi -201 201 0

Rentekontrakter, salg (Bunds, Schatz, Bobl, realkreditfutures) 

Til og med 3 måneder 144.637 348 0 348

Gennemsnitlig markedsværdi 193 206 399

     Frøs Sparekasse og Koncern 2017*       

Nominel værdi
Netto 

markedsværdi
Positiv 

markedsværdi
Negativ 

markedsværdi

17.694 -2.293 2.293 0

931 -62 62 0

-1.807 1.807 0

17.694 2.293 0 2.293

931 62 0 62

1.807 0 1.807

0 0 0 0

31 266 297

83.404 -82 82 0

-46 54 8

Note 32: Uafviklede spot- og 
terminsforretninger  Frøs Sparekasse og Koncern 2018*  

i 1.000 kroner

Netto 
markedsværdi

Positiv 
markedsværdi

Negativ 
markedsværdi

Uafviklede spot- og terminsforretninger

Spot køb, aktier 1 0 1

Spot salg, aktier 1 2 3

Spot køb, rentekontrakter 7 1 8

Spot salg, rentekontrakter -3 8 5

Termin køb, til og med 3 mdr., rentekontrakter -302 302 0

Termin salg, til og med 3 mdr., rentekontrakter 218 2 220

 Frøs Sparekasse og Koncern 2017*  
Netto 

markedsværdi
Positiv 

markedsværdi
Negativ 

markedsværdi

-13 18 5

14 3 17

0 1 1

4 0 4

-202 206 4

125 15 140

* Noten er ens for Frøs Sparekasse og Koncern

Note 31: Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter anvendes primært til afdækning af sparekassens risici. Valuta og rentekontrakter anvendes til afdækning af sparekassens valuta- og renterisici. 
Køb og salg af finansielle instrumenter med kunderne sker kun på afdækket basis. Afdækningerne kan ikke matches 100 pct., hvorfor sparekassen har en egenrisiko, der dog er særdeles beskeden.     
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Note 33: Finansielle risici og politikker og mål 
for styringen af finansielle risici 

Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formå-
let med sparekassens politikker for risikostyring er at minimere de 
tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de fi-
nansielle markeder.

Sparekassen har defineret følgende profil for de risici, som sparekas-
sen maksimalt ønsker at påtage sig:
• En enkel kundeeksponering må ikke overstige 10 pct. af sparekas-

sens kapitalgrundlag.
• En enkelt branche må ikke overstige 15 pct. af de samlede udlån og 

garantier. Landbrug og ejendomme må dog ikke overstige 10 pct.
• Sparekassens renterisiko må ved en renteændring på 1 procent-

point ikke overstige 5 pct. af sparekassens egentlige kernekapital.
• Sparekassens aktieandel må max udgøre 25 pct. af sparekassens 

egentlige kernekapital.
• Sparekassens valutarisiko må ikke overstige 40 pct. af sparekas-

sens egentlige kernekapital.

Sparekassen udvikler løbende værktøjer til identifikation og styring 
af de risici, som til dagligt påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlæg-
ger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring 
og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse 
af de tildelte risikorammer. Den daglige styring af kredit-, markeds- 
og likviditetsrisici foretages af kreditafdelingen og formuecenteret. 
Afdækningsstrategier bliver dagligt styret af formuecenteret, mens 
der foretages uafhængig kontrol heraf i administrationen. Sparekas-
sen anvender afledte finansielle instrumenter på specifikke områder 
til afdækning af egenbeholdning. 

Kreditrisiko 
De væsentligste risici i sparekassen vedrører i sagens natur kreditri-
siko. Sparekassens risikostyringspolitikker er derfor tilrettelagt med 
henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter 
til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og 
forventet sikkerhed. Modparter til derivater er begrænset til at være 
kreditinstitutter, der har en høj kreditværdighed. Der er endvidere 
vedtaget politikker, der begrænser eksponeringer i forhold til ethvert 
kreditinstitut, som sparekassen har forretninger med.

Den samlede krediteksponering er sammensat af balanceførte og 
ikke balanceførte poster. Eksponeringer omfatter både den almindeli-
ge pengeinstitutforretning og handelsaktiviteterne.

Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier over 7,5 mio. kro-
ner på individuel basis. Øvrige udlån og garantier er omfattet af stik-
prøve kontroller, og når objektive indikatorer viser, at der kan opstå et 
konkret problem med en eksponering, bliver denne ligeledes vurderet 
individuelt.

Sparekassens udlån er bevilget baseret på rammerne i kreditpolitik-
ken, og under hensyntagen til en række standardvilkår.

Krediteksponeringer er opgjort som summen af udlån til amortiseret 
kostpris, uudnyttede kreditrammer og finansielle garantier. Ekspone-
ringen er opgjort før nedskrivninger og hensættelser.

Sparekassen klassificerer kunderne i 5 grupper i overensstemmelse 
med den risiko, der vurderes at være forbundet med eksponeringen til 
den enkelte kunde. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund 
af reel formue, rådighedsbeløb, gældsfaktor og sikkerhed, mens 
erhvervskunder klassificeres efter konsolidering, estimeret reel 
egenkapital og sikkerhed.

Fordelingen på bonitetskategorier kan illustreres således:

For øvrige finansielle instrumenter, herunder tilgodehavender hos 
andre kreditinstitutter, henvises til note 9. Der henvises ligeledes til 
note 11 for gruppering på sektorer og brancher.  

Krediteksponeringer for handelsaktiviteter kan dog opgøres således:

Øvrige noter

Frøs Sparekasse          Koncern
i % 2018 2017 2018 2017
Fordeling på risikoklasserne 
kan illustreres således:

Bonitetsklasse 2a/3 30 20 30 20

Bonitetsklasse 2b 51 51 51 51

Bonitetsklasse 2c 9 13 9 13

Bonitetsklasse 1 10 16 10 16

I alt 100 100 100 100
     Frøs Sparekasse          Koncern

i 1.000 kroner 2018 2017 2018 2017
Obligationer 1.328.294 1.436.775 1.328.294 1.436.775

Aktier 277.841 238.344 277.841 238.344

Derivater 2.571 2.437 2.571 2.437

I alt 1.608.706 1.677.556 1.608.706 1.677.556

Krediteksponeringer - brancher      Frøs Sparekasse 2018
i 1.000 kroner Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total
Offentlige myndigheder  -    -    -    -   

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri  156.428  47.429  73.753  277.610 

Industri og råstofudvinding  96.025  51.872  20.732  168.629 

Energiforsyning  9.618  -    -    9.618 

Bygge- og anlæg  320.029  107.966  26.862  454.857 

Handel  330.332  87.503  50.787  468.622 

Transport, hoteller og restauranter  106.554  38.953  45.610  191.117 

Information og kommunikation  65.213  1.502  2.249  68.964 

Finansiering og forsikring  219.607  18.596  500  238.703 

Fast ejendom  128.706  20.803  31.858  181.367 

Øvrige erhverv  193.211  38.714  26.447  258.372 

I alt erhverv  1.625.723  413.338  278.798  2.317.859 
Private  1.743.543  757.354  197.289  2.698.186 
I alt  3.369.266  1.170.692  476.087  5.016.045 

Krediteksponeringer 
- bonitetsklasser      Frøs Sparekasse 2018

i 1.000 kroner Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total
Bonitetsklasse 2a/3  1.264.743  262.955  -    1.527.698 

Bonitetsklasse 2b  1.777.556  790.528  2.746  2.570.830 

Bonitetsklasse 2c  326.912  117.205  1.619  445.736 

Bonitetsklasse 1  55  4  471.722  471.781 

I alt  3.369.266  1.170.692  476.087  5.016.045 
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Markedsrisiko 
Sparekassens markedsrisiko styres via fastsatte limits for en lang 
række af risikomål. Overvågning af markedsrisici sker på daglig basis. 
Opgørelse og rapportering udarbejdes af formuecenteret. Direktio-
nen modtager ugentlig rapportering om risici. Bestyrelsen modtager 
rapportering om udviklingen af markedsrisici på månedsbasis.

Renterisiko
Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vej-
ledning. Sparekassen foretager løbende beregning af renterisikoen. 
Den samlede renterisiko udgjorde i gennemsnit 13.367  t.kr. i 2018 
mod 10.325 t.kr. i 2017.
 
Forskellen mellem årene skyldes en generel lavere afdækning af 
beholdningen i 2018 i forhold til 2017. Desuden er en øget andel af 
overskudslikviditeten placeret i konverterbare realkreditobligationer. 

Aktierisiko
Det er sparekassens politik at sprede sine aktieinvesteringer ud på 
flere selskaber og brancher for dermed at sikre mindre følsomhed 
overfor enkeltaktier. 

Strategisk set benytter sparekassen afledte finansielle instrumenter 
i afdæknings- og positionstagningsøjemed.

I bestyrelsens retningslinjer til direktionen er der indbygget et mak-
simum for den risiko, sparekassen må påtage sig. Ved udgangen af 
2018 udgjorde sparekassens aktiebeholdning (ekskl. anlægsbehold-
ning) i alt 77,7 mio. kroner mod 52,0 mio. kroner i 2017. 

Valutarisiko 
Det er sparekassens politik, at den samlede valutaposition ikke må 
overstige 40 pct. af sparekassens egentlige kernekapital. 
Sparekassens samlede valutaposition ultimo 2018 udgør 116,1 mio. 
kroner, svarende til 23,3 pct. af den egentlige kernekapital. Valutapo-
sitionen ekskl. EUR udgør 4,2 pct. af den egentlige kernekapital.

Sparekassen har vedtaget retningslinjer for, hvilke valutaer det er 
tilladt at have eksponering i. Der henvises til note 29  for yderligere 
oplysninger om valutarisici.

Likviditetsrisiko 
Sparekassens likvide beredskab bliver styret ved at opretholde til-
strækkelige likvider, ultra likvide værdipapirer samt evnen til at 
lukke markedspositioner. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en 
målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. 
Sparekassen tilstræber at have en overdækning på minimum 50 
procentpoint i forhold til kravene i CRR forordningen artikel 411-428.

Sparekassen har ikke større professionelle aktører, der hurtigt kan 
trække indlånsmidler ud, ligesom de 10 største aftaleindlån udgør 
under 1 pct. af sparekassens indlån.

Operationel risiko 
Sparekassen har med henblik på at mindske tab som følge af operati-
onelle risici udarbejdet flere politikker. En central del heraf er sikker-
hedspolitikken, der stiller en række krav til IT og personale, ligesom 
den stiller en række krav til håndtering af følsomme oplysninger. 
Herudover er der udarbejdet nødplaner for IT, som skal begrænse tab 

i tilfælde af manglende IT-faciliteter eller anden lignende krisesituati-
on. Sparekassen ønsker et stærkt kontrolmiljø, og har derfor også 
udarbejdet en række standarder for, hvorledes kontrol skal foregå. 

Sparekassen er qua sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejd-
ere. For at mindske afhængigheden, er der udarbejdet skriftlige 
arbejdsgange. Herudover søger sparekassen i videst muligt omfang at 
uddanne medarbejdere på områder, hvor det vurderes, at den største 
afhængighed er til stede. Sparekassen har etableret såvel en compli-
ance- som en risikofunktion, der sammen skal medvirke til at sikre, at 
sparekassen til enhver tid lever op til eksterne såvel som interne krav. 
Det er sparekassens politik, at de operationelle risici til stadighed be-
grænses under hensyntagen til de omkostninger, der er 
forbundet hermed.

Øvrige noter
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Note 34:  
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgø-
relse om finansielle rapporter for kreditinstitutter 
og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbe-
kendtgørelsen). 

Årsrapporten præsenteres i danske kroner og af-
rundet til nærmeste 1.000 kroner.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er pr. 1. januar 2018 
ændret som følge af ændringer til regnskabsbe-
kendtgørelsen. Ændringerne medfører nye be-
stemmelser om klassifikation og måling af finan-
sielle instrumenter, herunder nedskrivninger på 
udlån samt regnskabsmæssig sikring.

Implementeringen af ændringerne til regnskabs-
bekendtgørelsen har ikke haft konsekvenser for 
klassifikationen af finansielle instrumenter, men 
har haft en væsentlig indvirkning på måling af udlån 
og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, 
uudnyttede kreditrammer, lånetilsagn samt garan-
tier som følge af nye bestemmelser for kredittab. 
Ændringen har medført forøgelse af korrektivkon-
toen med 19,3 mio. kroner. Effekten er i overens-
stemmelse med overgangsbestemmelserne ind-
regnet direkte på egenkapitalen, hvorfor denne pr. 
1. januar 2018 er reduceret med 15,0 mio. kroner 
efter skat.

Ved indførelsen af IFRS 9 og 15 om indregning af 
omsætning for pengeinstitutterne, er der kommet 
fokus på periodisering af især dokumentskriv-
ningsgebyrerne. 

Modtagne gebyrer og provisionsindtægter, her-
under dokumentgebyrer skal anses for at være en 
integreret del af en lånetransaktion, hvorfor disse 
beløb bør modregnes under udlån og periodiseres 
over lånenes forventede levetid. 

I 2018 er der mulighed for at benytte en over-
gangsregel i IFRS 15 således, at periodisering af 
dokumentgebyrerne er mulig uden tilretning af 
sammenligningstal, men alene ved at postere den 
beregnede effekt pr. 31. december 2017 på primo 
egenkapitalen. 

Sparekassen har valgt at gøre brug af denne over-
gangsregel, og har foretaget en korrektion til ge-
byramortiseringen pr. 1. januar 2018 på 10,4 mio. 
kroner før skat, som er posteret på egenkapitalen 
primo samt gebyramortiseringskonto under udlån. 
Effekten på egenkapitalen udgør efter skat 8,7 
mio. kroner efter udskudt skat. 

De periodiserede gebyrindtægter er flyttet fra ge-
byrindtægter til renteindtægter, idet de anses for 
værende en del af den effektive rente. 

Der er ikke foretaget tilpasning af sammenlignings-
tal for tidligere perioder, idet det ikke er vurderet 
muligt at anvende nedskrivningsbestemmelserne 
tilbage i tid. Sammenligningstallene for finansiel-
le aktiver og forpligtelser følger derfor den regn-
skabspraksis, som er beskrevet i årsrapporten for 
2017, hvortil der henvises.

Der er ud over de ændringer, som er beskrevet 
ovenfor, ikke ændringer i anvendt regnskabsprak-
sis i forhold til årsrapporten for 2017.

Kommende ændringer til anvendt 
regnskabspraksis
Finanstilsynet har i deres ændringsbekendtgø-
relse af 3. december 2018 vedtaget nye regler 
vedrørende indregning af leasing for leasingtager. 
Reglerne træder i kraft for regnskabsperioder, der 
begynder 1. januar 2020, men kan førtidsimple-
menteres.

Indregning af leasing for leasingtager ændres, så-
ledes at der ikke længere sondres mellem opera-
tionel og finansiel leasing. Alle leasingkontrakter 
behandles således ens og skal indregnes hos lea-
singtager som et leasingaktiv, der repræsenterer 
brugsretten til aktivet, og skal afskrives over lea-
singperioden. Ved første indregning måles lea-
singaktivet til nutidsværdien af leasingforpligtel-
sen med tillæg af omkostninger og forudbetalinger. 
Herudover indregnes leasingforpligtelse i form af 
nutidsværdien af de fremtidige leasingbetalinger, 
der efterfølgende behandles som renter og afdrag 
på leasingforpligtelsen.

Sparekassen har besluttet at anvende reglerne 
med virkning fra 1. januar 2020. Det er sparekas-
sens vurdering, at leasingreglerne vil medføre en 
forøgelse af sparekassens balance med 30-40 mio. 
kroner med en uvæsentlig effekt på resultatopgø-
relsen.

Væsentlig anvendt regnskabspraksis
Klassifikation og måling af finansielle 
instrumenter
Klassifikation og måling af finansielle aktiver fore-
tages på baggrund af de kontraktmæssige beta-
lingsstrømme fra de finansielle aktiver og spare-
kassens forretningsmodel for de finansielle aktiver.

Dette betyder, at finansielle aktiver, hvor de kon-
traktmæssige betalinger udelukkende består af 

rente og afdrag på de udestående beløb, skal 
klassificeres og måles i henhold til en af følgende 
forretningsmodeller:
• Finansielle aktiver, som besiddes inde for  

rammerne af en forretningsmæssig målsætning 
om at inkassere aktivernes kontraktmæssige  
betalingsstrømme, der udelukkende består af 
betalinger på bestemte tidspunkter af afdrag og 
renter på det udestående beløb. Finansielle akti-
ver, som indgår i denne kategori, måles efter før-
ste indregning til amortiseret kostpris.

• Finansielle aktiver, som besiddes inden for  
rammerne af en forretningsmæssig målsætning, 
der kan opfyldes både ved at inkassere aktiver-
nes kontraktmæssige betalingsstrømme, som 
udelukkende består af betalinger på bestemte 
tidspunkter af afdrag og renter på det udeståen-
de beløb, og ved at sælge de finansielle aktiver. 
Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, 
måles efter første indregning til dagsværdi  
gennem anden totalindkomst.

• Finansielle aktiver, som ikke henhører under en 
af ovennævnte forretningsmodeller, måles efter 
første indregning til dagsværdi gennem resulta-
topgørelsen. Herunder indgår finansielle aktiver, 
der indgår i en handelsbeholdning, finansielle 
aktiver, der besiddes med de formål at realisere 
pengestrømme ved salg af aktiverne og en forret-
ningsmodel, hvor finansielle aktiver styres, og  
resultatet vurderes på basis af dagsværdier.

Finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige beta-
linger ikke udelukkende består af rente og afdrag 
på de udestående beløb, måles til dagsværdi gen-
nem resultatopgørelsen. I denne kategori indgår 
kapitalandele, afledte finansielle instrumenter og 
fordringer med særlige indfrielsesvilkår, herunder 
konverteringsret, eller hvor afkastet er baseret på 
andet end en almindelig anerkendt rente.

Øvrige noter



side 55

Omklassificeringen mellem de ovenstående må-
lingskategorier foretages på baggrund af en vurde-
ring af, om der er sket ændringer i den forretnings-
mæssige målsætning med de enkelte finansielle 
aktiver.

Sparekassens udlån og tilgodehavender måles 
uændret til amortiseret kostpris. Øvrige finansiel-
le aktiver måles til dagsværdi gennem resultatop-
gørelsen som følge af, at de indgår i en handels-
beholdning, eller fordi betalingsstrømmene ikke 
udelukkende består af betalinger på bestemte 
tidspunkter af afdrag og renter på de udestående 
beløb.

Klassifikation af finansielle forpligtelser skal enten 
ske til amortiseret kostpris eller dagsværdi gen-
nem resultatopgørelsen efter første indregning. 
Følgende finansielle forpligtelser skal indregnes til 
dagsværdi gennem resultatopgørelsen:
• Forpligtelser, der indgår i handelsbeholdning
• Forpligtelser med et eller flere indbyggede af-

ledte finansielle instrumenter, som ikke lader sig 
adskille fra hovedkontrakten, eller hvor en sepa-
rat måling af henholdsvis hovedkontrakten og det 
indbyggede finansielle instrument ikke er mulig.

Øvrige finansielle forpligtelser måles efter første 
indregning til amortiseret kostpris.

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris
Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetalin-
gen er sket direkte til låntager.

Udlån måles ved første indregning til dagsværdi 
med tillæg af de transaktionsomkostninger, som 
er direkte forbundet med erhvervelsen af udlånet 
samt fradrag for modtagne gebyrer og provisioner, 
der indgår som en integreret del af den effektive 

rente. Efterfølgende måles udlån og andre tilgo-
dehavender til amortiseret kostpris fratrukket det 
forventede kredittab.

Reguleringer til imødegåelse af tab som følge af 
kreditrisiko indregnes i resultatopgørelsen under 
regnskabsposten nedskrivninger på udlån og andre 
tilgodehavender mv.

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehaven-
der og hensættelser på garantier og lånetilsagn
Der er som følge af ændringer i regnskabsbekendt-
gørelsen implementeret ny praksis for nedskrivnin-
ger på udlån og tilgodehavender samt hensættel-
ser på garantier og kredittilsagn.
 
Nedskrivninger og hensættelser blev tidligere 
foretaget når der var indtruffet objektive indikatio-
ner på værdiforringelse. Som følge af ændringerne 
foretages nedskrivninger og hensættelser baseret 
på det forventede kredittab i forhold til kreditrisi-
koen. Kreditrisikoen udgør sandsynligheden for, at 
låntager misligholder sine betalingsforpligtelser. 
Denne ændring medfører, at der allerede på tids-
punktet for første indregning foretages en ned-
skrivning for forventet tab. I den nedenstående be-
skrivelse omtales både nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender og hensættelser på garantier og 
kredittilsagn under fællesbetegnelsen, nedskriv-
ninger.

Opgørelsen af det forventede kredittab afhænger 
af, om der er indtruffet en væsentlig stigning i kre-
ditrisikoen siden første indregning. Opgørelsen af 
nedskrivninger følger en model med tre stadier:
• Stadie 1 omfatter aktiver, hvor der ikke er sket en 

betydelig stigning i kreditrisiko. I dette stadie be-
regnes nedskrivningerne svarende til det forven-
tede kredittab i 12 måneder.

• Stadie 2 omfatter aktiver, hvor der er sket en  

betydelig stigning i kreditrisikoen. I dette stadie 
beregnes nedskrivningerne svarende til det  
forventede kredittab i aktivets levetid.

• Stadie 3 omfatter kreditforringede aktiver.  
I dette stadie beregnes nedskrivningerne baseret 
på en individuel vurdering af kredittabet i  
aktivets levetid.

Der har i regnskabsperioden ikke været ændringer 
i væsentlige antagelser og vurderingsmetoder, som 
blev lagt til grund for opgørelsen i forbindelse med 
overgangen til de nye nedskrivningsregler 1. januar 
2018.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender føres 
på en korrektivkonto, som modregnes under udlån, 
og hensættelser på garantier og uudnyttede kre-
dittilsagn indregnes som en forpligtelse. I resulta-
topgørelsen indregnes nedskrivninger og hensæt-
telser under posten nedskrivninger på udlån.

Stadieinddeling
Stadieinddelingen er baseret på sparekassens ra-
ting-modeller i form af PD-modeller udviklet af 
SDC. Følgende principper ligger til grund for indde-
lingen i stadie 2 og 3.

Betydelig stigning i kreditrisiko (stadie 2)
Udlån og andre tilgodehavender er inddelt efter om 
sandsynlighed for misligholdelse (PD), inden for 12 
måneder ved første indregning er enten under 1 
pct. eller 1 pct. og derover. Ved vurdering af udvik-
lingen i kreditrisiko antages det, at der er indtruffet 
en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til 
tidspunktet for førstegangsindregning når:
• Under 1 pct.: Sandsynligheden for misligholdelse 

(PD) i restløbetiden fordobles eller mere end for-
dobles, og 12-måneders PD stiger med 0,5 pro-
centpoint eller mere.

• 1 pct. og derover: Sandsynligheden for mislighol-

delse (PD) i restløbetiden fordobles eller mere 
end fordobles, eller 12-måneders PD stiger med 
2 procentpoint eller mere.

Herudover vurderes kreditrisikoen at være ste-
get betydeligt, hvis låntager har været i restance i 
mere end 30 dage, uden at særlige forhold gør, at 
man kan se bort herfra.

Et udlån med en 12 måneders PD under 0,2 pct. på 
balancetidspunktet betragtes som værende for-
bundet med lav kreditrisiko, såfremt aktuelle eller 
forventede forhold ikke indikerer andet. Udlån med 
lav kreditrisiko fastholdes i stadie 1. Foruden udlån 
med en PD under 0,2 pct. er det sparekassens vur-
dering, at tilgodehavender hos danske kreditinsti-
tutter og centralbanker har en lav kreditrisiko.

Kreditforringede aktiver (stadie 3)
Udlån og andre tilgodehavender, der måles til 
amortiseret kostpris, samt garantier og kredittil-
sagn kan være kreditforringet, hvis en eller flere af 
følgende begivenheder er indtruffet:
• Låntager er i betydelige økonomiske  

vanskeligheder
• Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af 

manglende overholdelse af betalingspligt for  
afdrag og renter eller

• Når sparekassen eller andre långivere yder  
låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være 
overvejet, hvis ikke låntager var i økonomiske 
vanskeligheder

• Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs  
eller blive omfattet af anden økonomisk  
rekonstruktion

• Bortfald af et aktivt marked for det finansielle 
aktiv på grund af økonomiske vanskeligheder

• Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv 
til en betragtelig underkurs, som afspejler ind-
trufne kredittab.
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Herudover vurderes udlånet senest at være kredit-
forringet, hvis låntager har været i restance i mere 
end 90 dage.

Signifikante udlån vurderes individuelt for  
indikation på kreditforringelse ved hvert kvartal. 
Sparekassen gennemgår alle udlån over 7,5 mio. 
kroner individuelt.

Definition af misligholdelse
Fastlæggelse af, hvornår en låntager har mislig-
holdt sine forpligtelser, er afgørende for opgørel-
sen af det forventede kredittab. Sparekassen  
anser en låntager for at have misligholdt sine  
forpligtelser såfremt:
• låntager er mere end 90 dage i restance på  

væsentlige dele af sine forpligtelser, eller
• det er usandsynligt, at låntager kan tilbagebetale 

sine forpligtelser.

Vurderingen af, om en låntager er i restance,  
gælder både overtræk over de fastsatte rammer 
og manglende betaling af enten afdrag eller renter. 

Af- og nedskrivninger
Nedskrivninger i stadie 1 og 2:
Opgørelsen af det forventede kredittab i stadie 1 
og 2 foretages baseret på en nedskrivningsmodel. 
Nedskrivningsmodellen tager udgangspunkt i  
sandsynligheden for misligholdelse (PD), forventet 
krediteksponering ved misligholdelse (EAD) og 
forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD). 
Modellen inkorporer historiske observationer for 
de enkelte inputs og ligeledes fremadskuende 
information, herunder makroøkonomiske forhold.

Fastlæggelse af input til nedskrivningsmodellen
Input til nedskrivningsmodellen er baseret på 
historisk information, som er udviklet af sparekas-
sens datacentral SDC ved brug af statistiske 
modeller.

Fastlæggelsen af sandsynligheden for mislighol-
delse (PD) tager udgangspunkt i observerbare 
misligholdelser igennem en periode, som dækker 
over en økonomisk cyklus, og herefter konverteres 
de observerbare misligholdelser til en estimeret 
sandsynlighed, der gælder for et bestemt tids-
punkt (12 måneders PD). Livstid PD opgøres med 
udgangspunkt i 12 måneders PD på baggrund af 
matematiske modeller og fremskrivninger af 12 
måneders PD. Dette er baseret på forventninger til 
fremtiden og lånenes udvikling.

Fastlæggelsen af krediteksponering ved mislighol-
delse (EAD) tager udgangspunkt i den forventede 
ændring til eksponeringen efter balancedagen, 
inklusiv tilbagebetaling af renter og afdrag samt 
yderligere træk på kredittilsagn. Datacentralen 
SDC’s fastlæggelse af EAD tager udgangspunkt i 
historisk information om forventede ændringer i 
eksponering over lånenes levetid inden for det 
enkelte låns rammer. Der tages derved højde for 
afdragsprofil, førtidsindfrielser og ændringer i 
brugen af kreditter.

Forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD) er 
estimeret på baggrund af forskellen mellem de 
kontraktuelle pengestrømme og de pengestrøm-
me, som sparekassen forventer at modtage efter 
misligholdelse inklusiv pengestrømme ved reali-
sering af sikkerheder. Fastlæggelse af LGD tager 
udgangspunkt i de forventede sikkerhedsværdier 
fratrukket omkostninger ved salg samt penge-
strømme, som en låntager kan betale i øvrigt ud 
over sikkerheder. 

Der tages ligeledes højde for eventuel reduktion i 
pris, såfremt sikkerheden skal realiseres inden for 
en kortere periode. De fremtidige pengestrømme 
tilbagediskonteres til nutidsværdi. Nutidsværdien 
beregnes for fastforrentede udlån og tilgodeha-
vender baseret på den oprindeligt fastsatte effek-

tive rentesats. For variabelt forrentede udlån og 
tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive 
rentesats på udlånet eller tilgodehavendet.

Fremadskuende makroøkonomiske senarier
Det makroøkonomiske modul er bygget op om en 
række regressionsmodeller, der fastlægger den 
historiske sammenhæng mellem årets nedskrivnin-
ger inden for en række sektorer og brancher og en 
række forklarende makroøkonomiske variabler. 
Regressionsmodellerne fodres herefter med 
estimater for de makroøkonomiske variabler 
baseret på prognoser fra konsistente kilder som 
Det Økonomiske Råd, Nationalbanken m.fl., hvor 
prognoserne i almindelighed rækker to år frem i 
tid og omfatter variabler som stigning i offentligt 
forbrug, stigning i BNP, rente etc. Derved beregnes 
de forventede nedskrivninger i op til to år frem i 
tid inden for de enkelte sektorer og brancher. For 
løbetider udover to år og frem til år 10 foretages 
en fremskrivning af nedskrivningsprocenten, såle-
des at denne konvergerer mod et normalt niveau i 
år 10. Løbetider udover 10 år tildeles samme ned-
skrivningsprocent som i år 10. Det fremadskuende, 
makroøkonomiske modul genererer en række 
justeringsfaktorer, der multipliceres på datacen-
tralens ”rå” PD-værdier, som derved justeres i 
forhold til udgangspunktet.

Sparekassen foretager på hver balancedag en 
vurdering af, om der er behov for korrektioner til de 
forventede kredittab, som er beregnet på basis af 
de anvendte modeller i stadie 1 og 2 .

Nedskrivninger i stadie 3:
Nedskrivning på kreditforringede udlån opgøres 
som det forventede tab på baggrund af en række 
mulige udfald (scenarier) for låntagers økonomiske 
situation og sparekassens kredithåndtering. Det 
forventede tab beregnes ved at sammenveje det 
opgjorte tab forbundet med hvert scenarie baseret 

på sandsynligheden for, at scenariet indtræffer. For 
hvert scenarie opgøres nedskrivningen baseret på 
forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 
før nedskrivningen og nutidsværdien af de forven-
tede fremtidige betalinger på udlånet.

Til beregningen af nutidsværdien anvendes for 
fastforrentede udlån og tilgodehavender den 
oprindeligt fastsatte effektive rentesats. 
For variabelt forrentede udlån og tilgodehavender 
anvendes den aktuelle effektive rentesats på 
udlånet eller tilgodehavendet, dog således at 
renten er på markedsvilkår.

Afskrivninger
Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kost-
pris, afskrives helt eller delvist, såfremt der ikke 
længere er en rimelig forventning om dækning af 
det udestående beløb. Ved afskrivning ophører 
aktivet med at være indregnet i balancen helt eller 
delvist.

Fastsættelsen af, hvornår der ikke er en rimelig 
forventning om dækning af de udestående beløb, 
baserer sig typisk på konkrete forhold hos den en-
kelte låntager. Dette kunne f.eks. være likviditet, 
aktivsammensætning, egenkapital og fremtidig 
indtjening.
 
Inden der foretages afskrivning, har en låntager 
været igennem en gældsinddrivelsesproces, hvor 
der typisk vil blive foretaget en frivillig aftale, hvor 
der forsøges indgået en frivillig aftale.

Efter eventuelt ophør af indregning af udlån fort-
sætter gældsinddrivelsesprocessen. For erhvervs-
kunder fortsætter processen, indtil låntager enten 
begæres konkurs, rekonstruktion eller der bliver 
aftalt en frivillig akkord. For privatkunder forsøges 
det at indgå en frivillig aftale, der enten indeholder 
lempelige vilkår eller eftergivelse af gæld. 
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I enkelte tilfælde sendes sager til inddrivelse via et 
inkasso selskab, som står for inddrivelse af 
gælden.

Effekt af nye IFRS 9-forenelige 
nedskrivningsregler
Implementeringen af de nye IFRS 9-forenelige 
regnskabsregler har alene medført beløbsmæs-
sige ændringer som følge af den ændrede metode 
for opgørelse af nedskrivninger og hensættelser til 
forventede kredittab.

Sparekassen har i overensstemmelse med 
overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgø-
relsen ikke implementeret de ændrede nedskriv-
ningsregler med tilbagevirkende kraft, da det ikke 
er muligt at anvende nedskrivningsbestemmelser-
ne på tidligere regnskabsår uden at efterrationa-
lisere. Den akkumulerede virkning af ændringen 
er således indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar 
2018, og der er ikke foretaget tilpasning af 
sammenligningstal for 2017. 

Kapitalmæssig indfasning
Kapitalkravsforordningen (CRR) indeholder en 
5-årig indfasning af virkningen af IFRS 9-nedskriv-
ninger på kapitalgrundlaget, som gælder tilsvaren-
de for pengeinstitutter, der opererer under IFRS-9 
forenelige nedskrivningsregler. Sparekassen har 
besluttet ikke at benytte overgangsordningen og 
indregner derfor fuldt ud virkningen af de nye IFRS 
9-forenelige regnskabsregler i kapitalgrundlaget 
pr. 1. januar 2018.

Virkningen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget svarer til 
15,3 mio.kroner ved reglernes ikrafttrædelse 
1. januar 2018.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles til dagsvær-
di, der som udgangspunkt er baseret på noterede 
markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke 
noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter 
anerkendte principper, der bygger på markedsba-
serede parametre. Afledte finansielle instrumenter 
indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre 
passiver.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle 
instrumenter, der er klassificeret som og opfylder 
betingelserne for sikring af dagsværdien af et 
indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med 
ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den 
sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i 
resultatopgørelsen som finansielle poster.

Obligationer til dagsværdi
Obligationer der indgår i en handelsbeholdning 
eller besiddes med det formål at realisere penge-
strømme ved salg af aktiverne, eller styres og vur-
deres på basis af dagsværdi, måles til dagsværdi. 
Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det 
pågældende marked på balancedagen. Udtrukne 
obligationer måles til nutidsværdien.

Hvis markedet for en eller flere obligationer er 
illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt an-
erkendt pris, fastsætter sparekassen dagsværdien 
ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknik-
ker. Disse teknikker omfatter anvendelse af til-
svarende nylige transaktioner mellem uafhængige 
parter eller henvisning til andre tilsvarende instru-
menter. 

Aktier 
Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, 
der handles på aktive markeder, opgøres efter luk-
kekursen på balancedagen. 

Dagsværdien for unoterede sektoraktier tager ud-
gangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler 
og lignende eller alternativt kapitalværdibereg-
ninger. Øvrige unoterede aktier er opgjort til indre 
værdi.

Regnskabsmæssige skøn,  
forudsætninger og usikkerheder
Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige 
forudsætninger, der medfører brug af regnskabs-
mæssige skøn. Disse skøn foretages af sparekas-
sens ledelse i overensstemmelse med regnskabs-
praksis og på baggrund af historiske erfaringer 
samt forudsætninger, som ledelsen anser som 
forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan 
være ufuldstændige og uventede fremtidige begi-
venheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom 
andre vil kunne komme frem til andre skøn. 
De områder som indebærer en højere grad af 
vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor 
antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, 
er angivet nedenfor.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet foretager le-
delsen en række regnskabsmæssige vurderinger, 
der danner grundlag for præsentation, indregning 
og måling af sparekassens aktiver og forpligtelser. 
Årsregnskabet er aflagt efter et princip om going 
concern ud fra den nuværende gældende praksis 
og fortolkning af reglerne for danske pengeinsti-
tutter. De væsentligste skøn, som ledelsen foreta-
ger i forbindelse med indregning og måling af disse 
aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skøns-
mæssige usikkerheder forbundet med udarbejdel-
sen af årsrapporten for 2018, er: 

• Nedskrivninger på udlån og hensættelser på  
garantier og kredittilsagn

• Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter, 
hvor der ikke findes et aktivt marked

• Måling af investerings- og domicilejendomme
• Måling af udskudte skatteaktiver
• Måling af midlertidigt overtagne aktiver

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på  
garantier og kredittilsagn
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er 
foretaget i overensstemmelse med regnskabs-
praksis og er baseret på en række forudsætninger. 
Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regn-
skabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen 
kan være væsentlig. I 2018 er den nye regnskabs-
praksis vedrørende nedskrivninger af udlån og til-
godehavender samt hensættelser på garantier og 
uudnyttede kredittilsagn implementeret. Dette 
gør, at ledelsen har foretaget en række nye skøn 
forbundet med opgørelsen af nedskrivninger for 
2018. 

Måling af udlån bliver væsentligt påvirket af den 
nuværende økonomiske stabilitet i samfundet. Det 
kan således ikke afvises, at en negativ udvikling 
inden for udvalgte brancher, hvor sparekassen har 
ikke ubetydelige eksponeringer, og en ændring af 
praksis af den ene eller anden årsag, kan medføre 
yderligere nedskrivninger. Såfremt det kan fast-
slås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive mod-
taget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forven-
tede betalinger, herunder realisationsværdier af 
sikkerheder, også undergivet væsentlige skøn.

Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller 
delvist udlejede erhvervsejendomme eller bolig-
ejendomme er afkastkrav en af de væsentligste 
forudsætninger, som sparekassen anvender. 
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Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag 
af en vurdering af det afkastkrav, som en investor 
forventes at ville stille til en ejendom i den pågæl-
dende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme 
ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 6 pct. til 10 
pct. 

Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, 
beliggenhed i det pågældende område, ejendom-
mens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), 
vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning 
og dermed niveauet for tomgang mv. 

Værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekas-
sens eksponeringer er forbundet med usikkerhed, 
og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj 
grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i 
ejendomsmarkedet.

Værdierne på særligt landbrugseksponeringer er 
fastlagt i et vanskeligt marked. Således konstate-
rer sparekassen at handel med denne type aktiver, 
der indgår i beregningerne af nedskrivningsbe-
hovet på især denne type låntagere sker til lave 
priser. En afgørende faktor for nedskrivninger på 
landbrugseksponeringer er værdien af landbrugs-
jorden, og i de foretagne nedskrivningsberegninger 
for de landbrugseksponeringer, hvor der er vurde-
ret at være kreditforringelse (stadie 3), er der mak-
simalt anvendt en hektar pris på 120 t. kroner. 

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med 
opgørelse af nedskrivninger som følge af usikker-
hed i den fremtidige betalingsevne. Selvom kunder-
ne på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne 
på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente 
presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række 
boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden 
tab.

Fremadskuende makroøkonomiske scenarier
Fastlæggelse af forventet tab er baseret på ledel-
sens forventninger til den fremtidige økonomiske 
udvikling. Sådanne forventninger er forbundet med 
en stor grad af skøn fra ledelsen. Ledelsen foreta-
ger dette skøn med udgangspunkt i forskellige sce-
narier (et normalt scenarie, et positivt scenarie og 
et negativt scenarie). Disse tre scenarier tildeles en 
sandsynlighedsvægt afhængigt af ledelsens vurde-
ring af de nuværende forventninger til fremtiden. 
Fastlæggelsen af scenarier og sandsynligheds-
vægtning heraf er forbundet med usikkerhed, og 
en ændring til 100 pct. sandsynlighed for negativt 
scenarie vil medføre en forøgelse af nedskrivnin-
ger.

Udover fastlæggelse af forventninger til fremtiden 
er nedskrivninger i stadie 1 og 2 ligeledes behæf-
tet med en usikkerhed som følge af, at modellerne 
ikke tager højde for alle relevante forhold. Da der 
fortsat er begrænset historisk datagrundlag som 
udgangspunkt for beregningerne, har det været 
nødvendigt at supplere modellens beregninger 
med ledelsesmæssige skøn. De ledelsesmæssi-
ge skøn relaterer sig til landbruget, svage kunder i 
stadie 2 samt lånetilsagn. Fastlæggelsen af det le-
delsesmæssige skøn er foretaget ud fra en konkret 
vurdering af det enkelte segment og de berørte 
låntagere. Vurderingen af effekten for den langsig-
tede sandsynlighed for misligholdelse for disse lån-
tagere, og segmenter ved henholdsvis forbedret og 
forværret udfald af makroøkonomiske scenarier, er 
forbundet med skøn.

Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter
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.

Dagsværdien af finansielle instrumenter, hvor der 
findes et aktivt marked, fastsættes til den pris, 
der vil blive modtaget ved salg eller indfrielse på 
balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger 
en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst 
at svare hertil. For finansielle instrumenter hvor 
der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dags-
værdien ved hjælp af almindeligt anerkendte vær-
diansættelsesteknikker, der baserer sig på obser-
verbare aktuelle markedsdata. Værdiansættelser 
baseret på værdiansættelsesteknikker er i større 
omfang baseret på ledelsesmæssige skøn.

Måling af unoterede aktier og visse obligationer 
er kun i mindre grad baseret på observerbare mar-
kedsdata. Hertil kommer, at der for en række 
unoterede aktier ikke har været omsætning heri i 
en årrække. Måling af unoterede aktier og obligati-
oner er derfor opgjort til skønnet markedsværdi, og 
er således behæftet med usikkerhed.

Måling af investerings- og domicilejendomme
Fastsættelsen af den omvurderede værdi af 
domicilejendomme er forbundet med et væsentligt 
skøn. Skønnet knytter sig primært til fastlæggel-
sen af ejendommens forrentningskrav. 
Domicilejendomme udgøres af lokaler, hvorfra der 
udøves aktiv pengeinstitutvirksomhed samt 
tilhørende kælder- og loftslokaler. I forbindelse 
med værdiansættelsen er der anvendt forskellige 
kvadratmeterpriser i forhold til de alternative 
anvendelsesmuligheder, som de enkelte lokaler 
vurderes at have.

Fastsættelsen af dagsværdien for investerings-
ejendomme er forbundet med et væsentligt skøn. 
Skønnet knytter sig primært til fastlæggelsen af 
ejendommens forrentningskrav og fremtidige 
pengestrømme.

Måling af udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver indregnes for alle uudnyt-
tede skattemæssige underskud, i den udstræk-
ning det anses for sandsynligt, at der inden for en 
overskuelig årrække realiseres skattemæssige 
overskud, hvori underskuddene kan modregnes. 
Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan ind-
regnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn 
over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen 
af fremtidige skattepligtige overskud. Budgetter 
over sparekassens udvikling er forbundet med skøn 
over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af 
fremtidige skattepligtige overskud. 
Pr. 31.12.2018 har sparekassen vurderet, at et 
udskudt skatteaktiv på 12 mio. kroner vil kunne 
realiseres inden for en fremtidig periode på 3-5 år.

Måling af midlertidig overtagne aktiver
Midlertidigt overtagne aktiver, hvor der er væsent-
lige skøn forbundet med fastlæggelsen af salgs-
værdien og tidspunktet for salg af de overtagne 
aktiver.

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af 
en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidi-
ge 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 retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekas-
sen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtel-
ser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på 
tidspunktet for første indregning til kostpris. 
Måling efter første indregning sker som beskrevet 
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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Ved indregning og måling tages hensyn til forudsig-
gelige risici og tab, der fremkommer inden årsregn-
skabet aflægges, og som be- og afkræfter forhold, 
der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes, mens omkostninger indreg-
nes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog 
indregnes værdistigninger på domicilejendomme 
direkte i totalindkomstopgørelsen.

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 alt væsentlig-
hed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejen-
domsretten. 

Koncernregnskab og 
konsolideringsprincipper 
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af 
regnskaber for Frøs Sparekasse og dets datter-
virksomheder: Ejendomsselskabet Frøs A/S og 
Rødding Ejendomsselskab ApS. Udarbejdelse af 
koncernregnskabet sker ved sammenlægning af 
regnskabsposter af ensartet karakter. 
Ved konsolideringen foretages eliminering af 
koncerninterne indtægter og omkostninger, inter-
ne mellemværender og udbytter samt fortjenester 
og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede 
virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug 
for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmel-
se med modervirksomhedens regnskabspraksis.

Der foretages konsolidering af datterselskaberne, 
hvor der udøves bestemmende indflydelse - uanset 
om denne bygger på juridiske eller andre forhold. 

Kapitalandele i dattervirksomhederne udlignes 
med den forholdsmæssige andel af dattervirksom-
hedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet 
opgjort til dagsværdi.

For så vidt angår Rødding Ejendomsselskab ApS er 
der ingen transaktioner i det nyetablerede selskab 
i 2018. Mellemregningen med selskabet indgår i 
konsolideringen med Frøs Sparekasse.

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er af-
regnet på balancedagen, omregnes til balancedag-
ens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kur-
sen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens 
kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursregu-
leringer.

Modregning 
Sparekassen modregner tilgodehavender og for-
pligtelser, når sparekassen har en juridisk ret til at 
modregne de indregnede beløb og samtidig har til 
hensigt at nettomodregne eller realisere aktivet og 
indfri forpligtelsen samtidig.

Resultatopgørelsen 
Renter, gebyrer og provisioner 
Renteindtægter og renteudgifter indregnes i re-
sultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provi-
sioner og gebyrer, der er en integreret del af den 
effektive rente af et udlån, indregnes som en del af 
amortiseret kostpris og dermed som en integreret 
del af det finansielle instrument (udlån) under ren-
teindtægter.

Renteindtægter på udlån, der klassificeres som 
stadie 3, beregnes på baggrund af nettobeløbet 
efter nedskrivninger. På øvrige udlån beregnes ren-
ten baseret på det kontraktmæssigt udestående 
beløb.

Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydel-
se, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer ind-
regnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen.

Vederlag for formidling af realkreditlån for 
Totalkredit indregnes efter modregningsmodellen. 
Efter modregningsmodellen indregnes vederlag 
på tidspunktet for lånets etablering, og vederlag 
for løbende servicering af låntager indregnes i takt 
med, at sparekassen forestår serviceringen og 
dermed opnår ret til vederlaget. Totalkredit kan 
kun modregne konstaterede tab i realkreditlånets 
første 8 år i de fremtidige løbende provisionsind-
tægter. Modregning indregnes på tidspunktet for 
den tabsgivende begivenhed.

Udgifter til personale og administration 
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt 
sociale omkostninger, pensioner mv. til sparekas-
sens personale. Omkostninger til ydelser og goder 
til ansatte, herunder jubilæumsgratialer og fratræ-
delsesgodtgørelser indregnes i takt med de ansat-
tes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret 
til de pågældende ydelser og goder.

Pensionsordninger 
Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensi-
onsordninger med hovedparten af medarbejderne. 
I de bidragsbaserede ordninger indbetales faste 
bidrag til en uafhængig pensionskasse. 
Sparekassen har ingen forpligtelse til at indbetale 
yderligere bidrag.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af 
sekundær karakter i forhold til sparekassens 
aktiviteter.

Andre driftsudgifter
Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekun-
dær karakter i forhold til sparekassens aktiviteter, 
herunder bidrag til sektorløsninger.

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 
ændring af udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets 
resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til po-
steringer henholdsvis i anden totalindkomst og 
direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgode-
havende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort 
som beregnet skat af årets skattepligtige ind-
komst reguleret for betalt aconto skat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de 
på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskel-
le mellem regnskabsmæssige og skattemæssige 
værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skat-
teaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels-
berettigede skattemæssige underskud, indregnes 
i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes 
at kunne realiseres, enten ved modregning i ud-
skudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. 

Frøs Sparekasse er sambeskattet med 
Ejendomsselskabet Frøs A/S og Rødding 
Ejendomsselskab ApS. Den aktuelle danske 
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede 
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selskaber i forhold til disses skattepligtige indkom-
ster (fuld fordeling med refusion vedrørende skat-
temæssige underskud).

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 
af fremførselsberettigede skattemæssige under-
skud, indregnes i balancen med den værdi aktivet 
forventes at kunne realiseres til, enten ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser eller som 
nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige 
positive skattepligtige indkomster. Det vurderes 
på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i 
fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skatte-
pligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil 
kunne udnyttes.

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 central-
banker omfatter tilgodehavender hos andre kredi-
tinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Gæld 
til kreditinstitutter og centralbanker omfatter 
gæld til disse. 

Tilgodehavende måles til dagsværdi. Gæld måles 
til amortiseret kostpris.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor 
sparekassen kan udøve bestemmende indflydelse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes 
og måles efter den indre værdis metode, hvilket 

indebærer, at kapitalandelene måles til den for-
holdsmæssige andel af virksomhedens regnskabs-
mæssige indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes sparekassens andel 
af resultatet efter skat.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder overføres til reserve for nettoop-
skrivning efter indre værdis metode under lovplig-
tige reserver, i det omfang den regnskabsmæssige 
værdi overstiger kostprisen. 

Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle 
positive lovpligtige reserver, så længe der er en 
reserve at modregne i.

Materielle anlægsaktiver 
Domicilejendomme
Domicilejendomme er ejendomme, som sparekas-
sen selv benytter til administration, filial eller øvrig 
servicevirksomhed. 
Domicilejendomme måles efter første indregning 
til omvurderet værdi. Omvurdering foretages så 
hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige for-
skelle i dagsværdien. Ejendommenes dagsværdi 
revurderes årligt på baggrund af beregnede ka-
pitalværdier for de forventede fremtidige pen-
gestrømme. Fastsættelsen af den omvurderede 
værdi af domicilejendomme er forbundet med et 
væsentlig skøn, som knytter sig primært til fast-
læggelsen af ejendommenes forrentningskrav.  Der 
har ikke været involveret eksterne eksperter i må-
lingen af domicilejendomme.

Der er foretaget en nedskrivning på ejendom under 
opførelse i datterselskabet, Ejendomsselskabet 
Frøs A/S. Nedskrivningen er foretaget med 5 mio. 
kroner jf. de IFRS-forenelige regler.
Stigninger i domicilejendommes omvurderede 
værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser 

under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i 
resultatopgørelsen, med mindre der er tale om til-
bageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. 
Afskrivninger foretages på baggrund af den op-
skrevne værdi. Domicilejendomme afskrives over 
en periode på 50 år.

Investeringsejendomme
Investeringsejendomme er ejendomme, som 
besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapital-
gevinster.

Investeringsejendomme måles efter første 
indregning til dagsværdi i overensstemmelse med 
principperne i bilag 9 til regnskabsbekendtgørel-
sen. Ændringer i dagsværdi på investeringsejen-
domme indregnes i resultatopgørelsen.

Der har ikke medvirket eksterne eksperter i 
forbindelse med værdiansættelsen af investe-
ringsejendomme.

Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle aktiver måles ved første indreg-
ning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffel-
sesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaf-
felsen samt omkostninger til klargøring af aktivet 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 
taget i brug. 

Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Der foretages lineære afskrivninger over aktivets 
forventede brugstid på mellem 3 og 7 år.

Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for ned-
skrivningsbehov, når der er indikation for værdi-
forringelse, og der nedskrives til genindvindings-
værdien, som er den højeste af nettosalgsprisen og 
nytteværdien.

Aktiver i midlertidig besiddelse
Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter materiel-
le aktiver overtaget i forbindelse med nødlidende 
eksponeringer. Aktiverne måles til det laveste be-
løb af den regnskabsmæssige værdi eller dagsvær-
di med fradrag af omkostninger 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 tilknyttede forpligtelser udskilles i 
særskilte linjer i balancen.

Eventuel værdiregulering af aktiver i midlertidig 
besiddelse indregnes i resultatopgørelsen under 
posten nedskrivninger på udlån og tilgodehaven-
der.

Andre aktiver
Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke 
hører til under andre aktivposter. Posten omfat-
ter positiv markedsværdi af afledte finansielle 
instrumenter og indtægter, som først forfalder til 
betaling efter regnskabsårets afslutning, herun-
der tilgodehavender rente og udbytte. Bortset fra 
afledte finansielle instrumenter, der har en positiv 
værdi på balancedagen og som måles til dagsvær-
di, måles regnskabsposten ved første indregning til 
kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under akti-
ver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passi-
ver omfatter indtægter, der er indgået før balance-
tidspunktet, men som vedrører senere regnskabs-
perioder, herunder forud modtagne provisioner.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Øvrige noter
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Indlån og anden gæld
Indlån og anden gæld omfatter indlån med modpar-
ter, der ikke er kreditinstitutter eller centralbanker. 
Indlån og anden gæld måles ved første indregning 
til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret 
kostpris.

Andre passiver
Andre passiver omfatter øvrige passiver, der ikke 
hører til under andre passivposter. Posten omfat-
ter negativ markedsværdi af afledte finansielle 
instrumenter og udgifter, som først forfalder til 
betaling efter regnskabsårets afslutning, herun-
der skyldige renter. Bortset fra afledte finansielle 
instrumenter, der har en negativ værdi på balan-
cedagen og som måles til dagsværdi, måles regn-
skabsposten ved første indregning til kostpris og 
efterfølgende til amortiseret kostpris.

Øvrige finansielle forpligtelser 
Øvrige finansielle forpligtelser indregnes til amor-
tiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.

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. 

Efterstillede kapitalindskud
Efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret 
kostpris. Omkostninger, herunder stiftelsesprovisi-
on, som er direkte forbundet med efterstillede 
kapitalindskud, fradrages i den initiale dagsværdi 
og rentes metode.

Egenkapital
Opskrivningshenlæggelser
Opskrivningshenlæggelser omfatter opskrivninger 
på sparekassens domicilejendomme. 
Opskrivningen opløses, når ejendommen nedskri-
ves eller sælges.

Foreslået garantrente
Garantrenten indregnes, som en gældsforpligtelse, 
på tidspunktet for vedtagelse på repræsentant-
skabsmødet. Den foreslåede garantrente for 
regnskabsåret vises, som en særskilt post under 
egenkapitalen. 

Leasing 
Leasing som leasingtager
Leasingydelser vedrørende operationelle 
leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørel-
sen over leasingperioden.

Leasing som leasinggiver
Tilgodehavende beløb hos leasingtagere af finan-
sielle leasingkontrakter indregnes som udlån sva-
rende til nettoinvesteringen i leasingkontrakterne. 
Indtægter fra finansielle leasingkontrakter peri-
odiseres over kontraktens løbetid, således at der 
afspejles et konstant periodisk afkast af investe-
ringen.

Aktiver, der indgår i operationel leasing, indgår i 
balancen efter reglerne gældende for det pågæl-
dende aktiv (ejendomme/øvrige materielle aktiver). 
Leasingindtægter fra operationelle leasingkon-
trakter indregnes lineært over den aktuelle leasing-
periode.

Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse 
med regnskabsbekendtgørelsens krav.

Øvrige noter




