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* Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt. Dette begrundes med, at bestyrelsesmedlemmets anciennitet i bestyrelsen overstiger 12 år. 
** Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt i egenskab af medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen.

OPLYSNINGER OM FRØS SPAREKASSE

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

Morten Iver Thorøe Administrerende direktør, Plejnaturen ApS 2019 2023 28-02-74 Nej

Morten Gade Christensen IT-direktør, Energinet Forretningsservice A/S 2017 2021 26-10-78 Nej

Bente Riis Fogsgaard Advokat, Advokatfirmaet Archa ApS 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**

Direktion
Adm. direktør Grethe Harmuth

Revision
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

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

Revisionsudvalg
Økonomichef Peter Hesselberg
Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen
Selvstændig konsulent Søren Tang Sørensen
IT-direktør Morten Gade Christensen

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



Vejlefjordbroen
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ÅRETS GANG
Mange nye kunder og stærkt image
I en imageanalyse, foretaget af FinansWatch og Wilke i 
efteråret, sendte et bredt udvalg af danskere over 18 år 
Frøs Sparekasse ind på en flot tredjeplads med hensyn til 
det bedste image blandt pengeinstitutter i Syd- og Sønder-
jylland. Pengeinstitutterne er blevet vurderet på otte 
vigtige områder, herunder god rådgivning, troværdighed og 
konkurrencedygtige priser. 

Sparekassen har også haft fornøjelsen af at byde mange 
nye kunder velkommen, 5.100 i 2019. Velkommen til hver 
og én – vi er glade for at have jer med ombord. Og tak til 
alle jer kunder, der er her i forvejen og jeres anbefalinger af 
sparekassen. Dét er den største anerkendelse, I kan give 
sparekassen. 

Ny afdeling i Brørup
Vi vil Syd- og Sønderjylland. Vi mener det, når vi siger, at vi 
er lokale for Syd- og Sønderjylland og Frøs er et godt 
sted at være. Og det skal det blive ved med at være.

Derfor blev vi den 1. maj 2019 en del af lokalområdet i 
Brørup. En fantastisk by med en god beliggenhed, spæn-
dende foreningsliv og et godt sammenhold. Før åbningen 
af den nye afdeling på Nørregade 34 havde byens borgere 
med nysgerrighed og stor interesse fulgt ombygningen 
– hvem var det nye pengeinstitut i byen, hvem ville de nye 
rådgivere være og kunne de mon nå at blive færdige? 

Afdelingen blev klar til tiden og åbnede med 11 lokale 
profiler. Allerede inden åbningen var interessen for Frøs 
Spare kasse i Brørup stor og med mere end 1.300 nye kun-
der i afdelingens første otte måneder, er opbakningen til en 
ny lokal sparekasse i Brørup rigtig god. 

Opruster med et nyt erhvervscenter 
placeret i Sønderborg
Mandag den 4. november 2019 slog sparekassen dørene 
op til sit femte erhvervscenter på Kærvej 88 i Sønderborg. 
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 den lokale 
udvikling. 

Sønderborg er en by, hvor der er fart på erhvervs livet der-
for er det helt naturligt at bakke op om den udvikling ved at 
styrke vores erhvervsforretning i Sønderborg.

I vores erhvervscenter i Sønderborg møder vores kunder 
tre kendte og lokale erhvervsrådgivere, som dækker vores 
sydlige geografi omkring Sønderborg og Aabenraa.

Udvidelse i Esbjerg og nyt hovedkontor
Vi åbnede Frøs Sparekasse i Esbjerg i 2000. Siden åbnin-
gen har rigtig mange valgt os som deres nye sparekasse 
– det er vi naturligvis meget stolte af. De mange nye kunder 
betød, at vi havde brug for mere plads i Esbjerg. Derfor har 
vi udvidet og ombygget vores afdeling på Gl. Vardevej, 

hvor vi nu har samlet vores privatkundeafdeling og Er-
hvervscenter Vest. De ny istandsatte lokaler blev indviet 
med business brunch og åbent hus den 24. januar 2019. 

Fredag den 20. september 2019 slog vi dørene op til vores 
nye hovedkontor i Rødding.

Erhvervscenter Midt flyttede fra Vejen og ind i nye lokaler 
i Rødding. 

Familiedag i LEGO House og arrangementer 
for vores garanter
Igen i år havde vi fornøjelsen af at invitere vores yngste 
kunder til fest og ballade. I år inviterede vi i LEGOHouse, 
hvor næsten 1.800 af vores kunder tilbragte deres søndag 
sammen med os og en masse LEGOklodser.

Vores garanter bakker op om sparekassen – og derved Syd- 
og Sønderjylland. Som tak for opbakningen og for at give 
lidt tilbage, giver vi vores garantkunder særlige fordele. En 
af fordelene er muligheden for at deltage i arrangementer 
særligt for garanter. 

Året startede ud i sportens tegn, og opbakningen var stor 
fra garanterne. Vores garanter var til fodbold i henholdsvis 
Esbjerg og Vejle, ishockey i Vojens og håndbold i Ribe. 
Senere på året inviterede vi vores garanter en tur i bio-
grafen, hvor filmene De frivillige og Rocketman stod for 
underholdningen. 
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Vores strategi Kurs22
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. Samfundet omkring os er under 
konstant forandring, og vi bliver mødt af nye krav hele 
tiden.

Det kræver, at vi fortsat udvikler os og bruger vores styrker 
til at blive en endnu bedre sparekasse i fremtiden. I 2019 
arbejdede vi med flere tiltag for at understøtte vores 
målsætninger og strategi. En ny privatafdeling og et nyt 
erhvervscenter er bl.a. en af vejene til at få flere nye kunder. 
Internt er uddannelse et fokuspunkt, som vi gennem hele 
2019 har arbejdet med. Vi har en målsætning om at skabe 
et endnu stærkere læringsmiljø i sparekassen. Derfor er 
en meget stor del af vores medarbejdere blevet uddannet 
indenfor værdiskabende erhvervsrådgivning, det gode 
købmandsskab, unikke kundeoplevelser og ledelse. 

Mit Syd- og Sønderjylland
Frøs Sparekasse er den lokale sparekasse, og vi er gla-
de for Syd- og Sønderjylland. Derfor lavede vi i 2019 et 
skattekort, som indeholder alle de bedste oplevelser og 
anbefalinger af seværdigheder i netop Syd- og Sønderjyl-
land. Med kortet ønsker vi at promovere vores landsdel og 
samtidig give turister muligheden for at gå på opdagelse i 
lokale seværdigheder, de måske slet ikke kender. 

Sønderskov Slot 
- Brørup
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Beretning om sparekassens virksomhed 
for 2019
Frøs Sparekasse har i 2019 realiseret et overskud før skat 
på 51,4 mio. kroner. Årets resultat er tilfredsstillende og 
vidner om, at sparekassen er et solidt og godt pengeinsti-
tut med en forbedret kapitalprocent. Sparekassen er godt 
rustet til fremtiden med kundefastholdelse, høj kundetil-
strømning, flere forretninger samt kompetente medarbej-
dere.

Ny afdeling i Brørup og nyt erhvervscenter i 
Sønderborg
Onsdag den. 1. maj 2019 slog Frøs Sparekasse dørene op 
til den 12. afdeling på Nørregade 34 i Brørup med 11 lokal-
kendte medarbejdere. En ny lokal afdeling, der er placeret, 
der hvor Frøs Sparekasses kunder er og har brug for os. 
Med en ny filial i Brørup er der gjort en aktiv indsats for at 
skabe endnu mere vækst i området. 

Sparekassen styrkede samtidig med åbningen i Brørup 
sparekassens Erhvervscenter Midt med en ny erhvervs-
kundechef, som var blandt de 11 nye medarbejdere. 

Mandag den 4. november 2019 åbnede Frøs Sparekasse 
det femte erhvervscenter i Sønderborg, bemandet med tre 
erfarne erhvervsrådgivere. Det er en vigtig brik i 

Frøs Sparekasses erhvervsstrategi med at sammensætte 
de rigtige finansielle løsninger, der kan gøre en forskel for 
virksomhedernes udvikling også i Sønderborg og Aabenraa. 

Finanstilsynets ordinære inspektion i 
Frøs Sparekasse
Finanstilsynet var i oktober og november 2019 på inspek-
tion i Frøs Sparekasse. Her blev de væsentligste risikoom-
råder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, med 
vægt på de områder, der havde den største risiko. Den 18. 
december 2019 var sparekassens direktion, bestyrelse, re-
vision mfl. til afrapporteringsmøde hos Finans tilsynet. Den 
økonomiske konsekvens af det ordinære tilsynsbesøg var 
nedskrivninger for netto ca. 8,6 mio. kroner på ejendomme 
og kunder. Beløbet er indregnet i resultatet for 2019. 

Finanstilsynet har givet sparekassen 11 påbud ud over 
påbuddet om nedskrivninger. Disse påbud vil sparekassen 
efterleve hurtigst muligt.

Både bestyrelsen og direktionen kan genkende det billede 
af sparekassen, som Finanstilsynets redegørelse tegner, 
men samtidig er det allerede de udfordringer, hele orga-
nisationen arbejder med at løse, og som der er fokus på i 
sparekassens strategiske målsætninger i Kurs22. 

Kapitalkravene til banksektoren er steget meget i de sene-
re år og kommer til at stige yderligere i de kommende år.

Derfor skal sparekassen tjene flere penge og konsolidere 
sig endnu mere. Det er vi godt i gang med, hvilket vores 
regnskab for 2019 bekræfter. I forhold til redegørelsen til 
Finanstilsynet om, hvordan sparekassen vil lykkes med at 
løfte indtjening og egenkapital, mener sparkassen, at en 
stor del af svaret ligger i strategien frem mod 2022. Spa-
rekassen står midt i processen og har gennemført mange 
tiltag med succes. Arbejdet med at nå målene vil sparekas-
sen fortsætte med at forfølge. Sparekassen har de seneste 
år opdyrket nye forretningsområder og rejst yderligere 
kapital. Det er medvirkende til, at sparekassen har vendt et 
faldende udlån til et stigende udlån og forbedret kapital-
procenten markant. Faktisk er sparekassens kapitalpro-
cent nu på det højeste niveau nogensinde og udgør 20,1 % 
efter indregning af sparekassens resultat for 2019.

Hovedaktivitet
Frøs Sparekasses hovedaktivitet er at udbyde finansielle 
produkter til privat- og erhvervskunder. Kunderne er primært 
bosiddende eller erhvervsdrivende i vores markedsområ-
de, Syd- og Sønderjylland. 

Frøs Sparekasse ønsker at tilbyde vores kunder et bredt 
sortiment af produkter kombineret med professionel og 
kompetent rådgivning med udgangspunkt i vores strategiske 
værdier; enkel, lokal, kompetent, godt købmandskab og ser 
mennesket i kunden.

LEDELSESBERETNING
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Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter Frøs Sparekasse og de sel-
skaber, hvori sparekassen direkte eller indirekte ejer mere 
end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har 
bestemmende indflydelse. 

Udover Frøs Sparekasse omfatter koncernen:

• Ejendomsselskabet Frøs A/S, der beskæftiger sig med 
drift og ejerskab af nogle af sparekassens domicilejen-
domme. Ejendomsselskabet Frøs A/S ejes 100 % af 
Frøs Sparekasse.

• Rødding Ejendomsselskab ApS, der sammen med lo-
kale investorer i Rødding har erhvervet to ejendomme 
i Rødding med videresalg for øje. Frøs Sparekasse ejer 
2/3, dvs. 66,6 %, af Rødding Ejendomsselskab ApS.

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat før skat udgør 51,4 mio. kroner mod 42,7 
mio. kroner i 2018. Efter skat udgør resultatet 42,1 mio. 
kroner mod 35,9 mio. kroner i 2018. Årets resultat forren-
ter egenkapitalen med henholdsvis 7,3 % før skat og 5,9 % 
efter skat.

Resultat 2019 sammenlignet med budget 2019 
Frøs Sparekasses forventning til årsresultatet før skat 
var i halvårsrapporten 2019 45-55 mio. kroner før skat. 
Budget 2019 blev i årsrapporten for 2018 oplyst til 46,5 
mio. kroner før skat. 

Forskellen til det realiserede resultat på 4,9 mio. kr. før 

skat, skyldes især øgede netto gebyrindtægter og øgede 
kursreguleringer. Der er dog fald i udgifter til nedskrivning-
er på udlån og andre tilgodehavender.

Resultat 2019 sammenlignet med resultat 2018 
Udviklingen i årets resultat i forhold til sidste år kan blandt 
andet henføres til:

• nettorenteindtægter falder med 4,9 %
• øgede netto gebyr- og provisionsindtægter med 21,3 %
• øgede kursreguleringer på aktier og obligationer på 

20,6 mio. kroner, herunder ekstraordinær kursgevinst 
på anlægsaktien SparInvest på 10,1 mio. kroner

• øgede omkostninger til personale og administration 
med 10,3 %

• øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 
1,3 mio. kroner

• nedskrivninger på ejendomme på 3,8 mio. kroner.
• resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på 

-4,5 mio. kroner.

Resultatopgørelsen
Den finansielle sektor har været præget af et lavt rente-
niveau og skærpet konkurrence, hvilket har presset ren-
temarginalen i nedadgående retning. Til gengæld har den 
store konverteringsaktivitet i 2019 via gebyrindtægter 
kompenseret indtjeningen for den pressede rentemarginal.

Netto rente- og gebyrindtægter blev i 2019 på 270,2 mio. 
kroner, hvilket er 18,2 mio. kroner og 7,2 % højere end i 2018.

Netto renteindtægter udgør 129,1 mio. kroner i 2019 mod 
135,7 mio. kroner i 2018, hvilket er et fald på 6,6 mio. kroner.

Faldet i den gennemsnitlige udlånsrente har medført, at 
renteindtægterne af udlån falder med 3,5 % i forhold til 
sidste år, uagtet at udlånsvolumen i samme periode er øget 
med 5,2 % efter nedskrivninger.

Sparekassens obligationsbeholdning på 1,4 mia. kroner 
giver også en lavere renteindtægt i takt med at obligati-
onsbeholdningen erstattes med nye lavere forrentede ob-
ligationer. Samlet falder sparekassens renteindtægter fra 
obligationsbeholdningen 1,9 mio. kroner i forhold til 2018.

Sparekassens indlånsvækst har i 2019 været 196,1 mio. 
kroner større end udlånsvæksten, hvilket er en del af 
forklaringen på, hvorfor sparekassen har øget indskuddet 
i Nationalbanken og derved en medvirkende årsag til at 
negative renteindtægter til kreditinstitutter og central-
banker er steget med 2,8 mio. kroner i forhold til 2018. Det 
lavere renteniveau og negativ rente på indlån påvirker også 
renteudgifterne, der falder med 3,3 mio. kroner i 2019 i 
forhold til 2018 på trods af, at indlån i 2019 er steget med 
6,6 % i forhold til 2018. 

Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 141,1 mio. 
kroner i 2019, mod 116,3 mio. kroner i 2018, hvilket er 
en stigning på 24,8 mio. kroner. Den væsentligste årsag til 
stigningen er sparekassens høje aktivitet inden for bolig-
finansiering og konverteringer af boliglån, som har bevirket 
en betydelig portefølje opbygning af realkreditlån gennem 
Totalkredit A/S. Ultimo 2019 udgør porteføljen 9,1 mia. 
kroner. Alene i 2019 er porteføljen vokset med ca. 14 %.

Udbytteindtægter fra sparekassens aktiebeholdning udgør 
7,4 mio. kroner, hvilket er 2,5 mio. kroner højere end i 2018.

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter udgør 4,2 mio. kro-

| LEDELSESBERETNING
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ner, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kroner, som skyldes 
sparekassens køb af ejendomsvurderinger hos vurderings-
enheden Fælles Vurdering i Totalkredit A/S.

Indtægter fra kursreguleringer udgør 26,9 mio. kroner i 
2019, mod 6,3 mio. kroner i 2018, hvilket er en stigning på 
20,6 mio.kroner. Den positive udvikling i kursreguleringer 
kan primært henføres til kursregulering på obligationer og 
aktier. Kursreguleringer på obligationer er øget med 5,1 
mio. kroner i forhold til 2018, hvilket skyldes det fortsat 
faldende renteniveau igennem 2019. Kursreguleringer 
på aktier er øget med 26,6 mio. kroner, som kan henføres 
til delvis salg af anlægsaktien SparInvest, som har påvirket 
med 10,1 mio.kroner i kursgevinst på aktier samt positiv 
udvikling på sparekassens handelsbeholdning. Herudover 
har der været positiv vækst i kursregulering på beholdning-
en af sektoraktier fra sparekassens samarbejdspartnere. 
Negativ påvirkning på kursreguleringer har været valuta og 
afledte instrumenter der tilsammen er faldet med 
10,9 mio. kroner, der primært kan henføres til afdækning 
af egenbeholdningen.

Udgifter til personale og administration udgør 220,2 mio. 
kroner i 2019, mod 199,6 mio. kroner i 2018, hvilket er en 
stigning på 20,6 mio. kroner.

Personaleomkostningerne er 130,9 mio. kroner i 2019 i 
forhold til 123,0 mio. kroner i 2018, en stigning på 6,4 %. 
Udover de overenskomstmæssige lønstigninger og højere 
lønsumsafgiftssats har sparekassen, som en strategisk 
indsats, der skal give sparekassen yderligere organisk 
vækst i det nuværende markedsområde, åbnet en ny filial 

i Brørup og øget bemandingen i udvalgte filialer, som følge 
af kundetilgangen og væksten i forretningsomfanget. 
Derudover er området for hvidvask og terrorfinansiering 
blevet yderligere bemandet.

Administrationsomkostningerne er 89,3 mio. kroner i 
2019 i forhold til 76,6 mio. kroner i 2018, en stigning på 
16,6 %. Stigningen kan hovedsageligt henføres til øgede 
omkostninger og investeringer til IT, for at kunne leve op 
til de stadig stigende myndighedskrav på IT-området med 
hensyn til hvidvask og persondataforordningen (GDPR).

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør 10,5 mio. 
kroner i 2019, mod 7 mio. kroner i 2018, hvilket er en stig-
ning på 3,5 mio. kroner. Stigningen skyldes nedskrivning på 
to af bankens domicilejendomme samt forøgelse af andre 
materielle anlægsaktiver som følge af afdelingsåbning m.v., 
som bevirker større afskrivninger.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 
6,1 mio. kroner i 2019, mod 4,8 mio. kroner i 2018, en 
stigning på 1,3 mio. kroner. 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør 
et negativt resultat på 9,0 mio. kroner i 2019, mod et 
negativt resultat på 4,6 mio. kroner i 2018. Stigningen i det 
negative resultat skyldes en nedskrivning på sparekassens 
nyopførte domicilejendom i Rødding.

Balancen
Sparekassens balance pr. 31. december 2019 udgør 7.588 
mio. kroner, mod 6.942 mio. kroner pr. 31. december 2018, 
hvilket er en stigning på 646 mio. kroner, svarende til en 
stigning på 9,3 %.

Sparekassens samlede forretningsomfang er steget i 
forhold til 2018. Udlån, indlån og kundernes depotindestå-
ender øges fortsat. 

Udlån efter nedskrivninger udgør 2.701,9 mio. kroner 
ultimo 2019, mod 2.569,2 mio. kroner ultimo 2018, en 
stigning på 5,2 %. Udlånsvæksten efter nedskrivninger er 
sammensat af en vækst i privatudlån på 11,9 % og et fald i 
erhvervsudlån på 4,5 %. Væksten i privatudlån er primært 
drevet af en høj kundetilgang af privatkunder samt et højt 
aktivitetsniveau indenfor boligfinansiering. Tilbagegang 
på udlån til erhverv afspejler erhvervslivets generelt gode 
likviditet, der nedbringer det løbende kreditbehov, samt at 
de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder fortsat 
udviser tilbageholdenhed med nye investeringer. 

Obligations- og aktiebeholdningen udgør 1.605,3 mio. 
kroner ultimo 2019, mod 1.606,1 mio. kroner ultimo 2018, 
et fald på 0,8 mio. kroner, der primært er placeret i aktier. 
Ud af bankens aktiebeholdning på 225,1 mio. kroner udgør 
175,1 mio. kroner aktiebesiddelser i fællesejede sektor-
selskaber.
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Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 6.470,7 mio. kroner 
ultimo 2019, mod 5.993,8 mio. kroner ultimo 2018, en 
stigning på 8,0 %. Væksten i indlån kan henføres til det 
forsat stigende antal kunder samt en øget opsparing hos 
bankens privatkunder, herunder opsparing i pensionspuljer.

Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser består primært af garantier. Garan-
tier udgør 1.250,2 mio. kroner ultimo 2019, mod 1.088,8 
mio. kroner ultimo 2018, en stigning på 161,4 mio. kroner 
eller 14,8 %. Stigningen kan hovedsageligt henføres til 
øgede garantistillelser som følge af større aktivitet på 
boligområdet.

Frøs Sparekasses kapitalbehov og likviditet
Målrettet fokusering fra 2018 i forbindelse med den nye 
strategi- og kapitalplan, frem mod 2022, er fortsat i 2019. 
I foråret 2019 blev Frøs Sparekasses supplerende kapital 
refinansieret og samtidig blev der optaget hybrid kerne-
kapital til styrkelse af sparekassens kapitalgrundlag. Det 
forventes at der i 2020 udstedes NEP-instrumenter til 
yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget.

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

Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen 
efter standardmetoden og operationel risiko efter basis-

indikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at 
der ikke pt. er behov for at anvende mere avancerede me-
toder til opgørelse af kapitalen. Vedrørende risikostyring 
henvises til note 35.

Pr. 31. december 2019 udgjorde Frøs Sparekasses egen-
kapital 775 mio. kroner, hvilket er en forøgelse på 134 mio. 
kroner i forhold til 31. december 2018, som primært kan 
henføres til optagelse af hybrid kernekapital, forøgelse af 
garantkapitalen samt årets resultat.

Frøs Sparekasses risikoeksponering er opgjort til 3.891 
mio. kroner, mens kapitalgrundlaget kan opgøres til 782 
mio. kroner, svarende til en faktisk kapitalprocent pr. 31. 
december 2019 på 20,1 %.

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

Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,5 %, der 
blandt andet er fastsat ud fra ledelsens forventninger til 
fremtiden. 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 
solvens behov opgjort en umiddelbar overdækning på 
372 mio. kroner, som udgør forskellen mellem det nuvæ-
rende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske kapital 

(kapitalprocent). Frøs Sparekasse har opgjort solvens-
behovet efter en 8+ tilgang.

Det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstrækkelig til 
at dække den risiko, der er forbundet med Frøs Sparekas-
ses aktiviteter. Frøs Sparekasse forventer således fuldt ud 
at kunne leve op til kravene, som de er udformet pt., hvorfor 
årsregnskabet aflægges som going concern. Der henvises 
til note 32 for yderligere oplysninger.

Væsentlige uforudsete ændringer i vejledning om tilstræk-
kelig kapitalgrundlag eller i Finanstilsynets fortolkning 
eller praksis for vurdering af det nødvendige solvensbe-
hov kan medføre, at Frøs Sparekasses kapitalmæssige 
overdækning mindskes, og det kan ikke afvises, at en sådan 
ændring kan være væsentlig. Ligeledes kan fortsatte nedad-
gående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenhe-
der hos låntagere påvirke Frøs Sparekasses solvensbehov 
væsentligt.

Der henvises til Frøs Sparekasses hjemmeside 
https://froes.dk/om-os/publikationer/, hvor Risikorappor-
ten for 2019 vil uddybe opgørelsesmetoderne for 2019. 
Der henvises endvidere til Frøs Sparekasses redegørelse 
for risikostyring 2019 for en uddybning af beskrivelsen 
af ny regulering, herunder en uddybning af den forventede 
betydning for Frøs Sparekasse. Individuelt solvensbehov 
og Risikorapport 2019 er ikke revideret af intern eller 
ekstern revision.
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Nedskrivningsegnede passiver (NEP)
NEP kravet er for Frøs Sparekasse fastsat til 4,4 %. 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 
opbygge kapital eller udstede kapitalinstrumenter til at 
imødekomme kravet.

På baggrund af Frøs Sparekasses kapitalplan forventes 
det, at kravet vil blive opfyldt ved delvis udstedelse af 
NEP-instrumenter samt kernekapital.

Kapitalkrav frem mod 2023
Ved fuld indfasning af kendte kapitalkrav frem mod 2023 
vil sparekassens kapitalprocent skulle udgøre i niveau 24 %, 
hvilket stiller krav til fremtidens indtjening og udstedelse 
af NEP-kapital.

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

Frøs Sparekasses LCR er den 31. december 2019 opgjort 
til 719 % mod 715 % i 2018. 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 over-
dækning på likviditetsberedskabet i forhold til lovens krav, 
herunder svarende til en overdækning på 619 %-point.

LCR beredskabet er opgjort på baggrund af aktivernes 
forskellige likviditet, og hvordan disse vægter i opgørelsen 
af likviditetskravet:

• Level 1a aktiver 1.867 mio. kroner.
• Level 1b aktiver 657 mio. kroner.
• Level 2a aktiver 137 mio. kroner.
• Level 2b aktiver 12 mio. kroner.

Ledelsen vurderer, at sparekassen har tilstrækkelig likvi-
ditet til at gennemføre driften i 2020 og 2021 baseret på 
den nuværende likviditetsplan.

Usikkerhed ved indregning og måling
De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling 
knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på ga-
rantier, værdiansættelse af værdipapirer og værdiansæt-
telse af ejendomme. Ledelsen vurderer, at usikkerheden 
ved regnskabsaflæggelsen for 2019 er på et niveau, der er 
forsvarligt. Der henvises til beskrivelsen heraf i note 37.

Største eksponering 
Vi har i Frøs Sparekasse gennem det seneste år arbejdet 
på at udvide vores kundebase blandt erhvervskunderne, 
herunder også med gode, større erhvervskunder i vores 
markedsområde. Det betyder, at sparekassens største 
kundeengagement nu udgør 10,0 % af vores kapitalgrund-
lag. Det er lig vores egen målsætning på maksimalt 10 % - 
men pænt under lovens maksimum på 25 %.

Eksponeringer mod brancher
Vi ønsker også at have en spredning på brancher, så vi kun 
i begrænset omfang er sårbare overfor konjunkturændrin-
ger i samfundet. Vi har derfor sat os det mål, at der ikke må 
placeres mere end 15 % af de samlede udlån og garantier 
før nedskrivninger og hensættelser i en enkelt branche. 
For landbrug og ejendomsbranchen dog kun 10 %. Vores 
største branche er handel, der tegner sig for 7,5 %, mens vi 
kun har 4,8 % i landbruget og 5,0 % i ejendomsbranchen.

Usædvanlige forhold
Negative renteindtægter og positive renteudgifter har 
tidligere været præsenteret under henholdsvis renteind-
tægter og renteudgifter, grundet deres uvæsentlige karak-
terer. Dette har dog ændret sig i 2019, hvor disse nu bliver 
præsenteret særskilt i regnskabet på henholdsvis negative 
renteindtægter og positive renteudgifter. Ændringen i 
præsentation af renteindtægter og renteudgifter har ikke 
haft indflydelse på resultatet.
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Tilsynsdiamanten
Frøs Sparekasse har i lighed med tidligere år opgjort de 
forskellige målepunkter i den såkaldte tilsynsdiamant. 

Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområ-
der med en række grænseværdier. Ved udgangen af 2019 
ligger Frøs Sparekasse og koncernen indenfor samtlige 
grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af 
tabellen og den grafiske fremstilling:

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt for-
hold, 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 2020 vil være en beskeden vækst 
i økonomien. Trods forventninger om beskeden vækst, 
hviler resultatet for 2020 på forudsætning om en fortsat 
låneefterspørgsel, tilgang af nye kunder, kunders appetit 
på konvertering af indlån til investering samt et uændret 
niveau for sparekassens øvrige aktivitetsafhængige ind-
tjeningsområder. 

Personaleomkostninger vil primært blive påvirket af de 
generelle lønstigninger, stigning i lønsumsafgiften og stig-
ning i udgifter til feriepenge som en konsekvens af den nye 
ferielov. Der forventes fortsat stigninger i administrations-
omkostninger, primært som en konsekvens af yderligere 
investeringer i IT og digitalisering.

Kursreguleringerne forventes på et noget lavere niveau for 
2020 end for 2019, blandt andet som følge af, at kursre-
guleringerne i 2019 var positivt påvirket med 10,1 mio. 
kroner vedrørende salget af anlægsaktien SparInvest. I 
2020 budgetteres med et ”normaliseret” aktieafkast mod 
det ekstraordinære høje niveau i 2019, samt lavere rente-
niveau, der forventes at påvirke obligationsafkastet.

En formodet kommende opbremsning i dansk økonomi, vil 
medføre stigende nedskrivninger og tab til følge.

På baggrund af ovenstående forventer ledelsen, at den 
basale forretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle 
sig således, at årets resultat vil ligge i niveauet 45-50 mio. 
kroner før skat.

En økonomisk afmatning vil medføre usikkerhed om måling 
af Frøs Sparekasses eksponeringer med kunderne. Det kan 
således ikke afvises, at en negativ udvikling indenfor bran-
cher, hvor Frøs Sparekasse har betydelige eksponeringer, 
samt ændrede regler eller praksis på området for måling af 
eksponeringer kan medføre yderligere nedskrivninger og 
hensættelser, der vil påvirke vurderingen af Frøs Sparekas-
ses aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 
2019 samt resultatet af Frøs Sparekasses aktiviteter for 
2020, og påvirkningen kan være væsentlig.

Sparekassens videnressourcer
Frøs Sparekasse har de videnressourcer, der er nødven-
dige for rådgivningsmæssigt og administrativt at drive en 
konkurrencedygtig sparekasse.

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

Pejlemærke i 
Tilsynsdiamanten

Grænseværdi i 
Tilsynsdiamanten

Sparekassens værdier 
31-12-2019

Summen af store 
eksponeringer Max. 175% 88,3%

Udlånsvækst på årsbasis Max. 20% 5,2%
Stabil funding Max. 1 0,44

Ejendomseksponering Max. 25% 5,1%
Likviditetspejlemærke Min. 100% 713,4%
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Udviklingsaktiviteter
Frøs Sparekasse gennemfører ingen særlige selvstændige 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, idet disse er henlagt 
til sparekassens leverandører - specielt til SDC A/S, der er 
sparekassens datacentral.

Koncernens struktur
For beskrivelse af Frøs Sparekasses juridiske, 
ledelsesmæssige og organisatoriske struktur henvises 
til sparekassens hjemmeside 
https://froes.dk/om-os/organisation/

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. december 2019 udgør andelen af kvinder i 
sparekassens bestyrelse 14 % svarende til en 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 besty-
relsen, er målet, at andelen af det underrepræsenterede 
køn senest efter valget til repræsentantskabet i efteråret 
2020 og det ordinære repræsentantskabsmøde i år 2021 
bringes op på 40 % svarende til tre repræsentantskabs-
valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens kønsmæssige sammensætning er dog altid 
afhængig af repræsentantskabets sammensætning og vil 
nødvendigvis afspejle denne. 

Repræsentantskabet består pt. af 42 medlemmer, hvor af 
fire er kvinder, svarende til 9 %.

Politik for øvrige ledelsesniveauer 
Det er sparekassens overordnede politik at skabe grund-
laget for en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. 
Sparekassens medarbejdere skal uanset køn opleve, at de 
har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Pr. 
31. december 2019 udgør antallet af kvindelige ledere i 
sparekassen 33 %. Det er målet at øge andelen af kvinde-
lige ledere til 40 % inden udgangen af år 2021.

For at øge det underrepræsenterede køn sørger Frøs 
Sparekasse altid for, at der både er kvindelige og mandlige 
kandidater ved intern og ekstern rekruttering.

Garantkapital
Frøs Sparekasse har ved udgangen af 2019 en garantkapi-
tal på 364,9 mio. kroner, som fordeles på 12.028 garant-

kunder. Læs mere om vores garantkoncept på hjemmesiden 
https://froes.dk/privat/raadgivning/bliv-garant/

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 tre til fem 
måneder kunnet overholdes hele året. Garantkapitalen var 
primo året 335 mio. kroner og sluttede med at være 365 
mio. kroner ultimo 2019. Udviklingen anses for tilfredsstil-
lende.

Ledelsen
Sparekassens garanter har valgt et repræsentantskab 
på pt. 42 medlemmer, som er valgt frem til 31. december 
2020. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en 
periode på fire år ad gangen, hvilket begrundes med et 
ønske om kontinuitet i sparekassens forretning. 

Direktionens fratrædelsesordning afviger ikke fra 
normerne i branchen. Direktion og bestyrelse er ikke 
omfattet af bonus- eller aktieordninger. For nærmere infor-
mation se i sparekassens lønpolitik, der er offentliggjort på 
https://froes.dk/om-os/publikationer/
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Andre 
ledelseshverv

Garantbeviser
i 1.000 kroner

Ændring i 
garantbeviser
i 1.000 kronerBestyrelse

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) Ja 300
Morten Gade Christensen IT-direktør, Energinet Forretningsservice A/S Ja 20
Bente Riis Fogsgaard Advokat, Advokatfirmaet Archa ApS Ja 10 +10
Morten Iver Thorøe Administrerende direktør, Plejnaturen ApS Ja 10
Michael L. Clausen Investeringschef (medarbejderrepræsentant) Nej 20
Stefan B. Boesen Erhvervskundechef (medarbejderrepræsentant) Nej  50
Ole Bæk Termansen Erhvervscenterdirektør (medarbejderrepræsentant) Nej 300
Direktion
Grethe Harmuth Administrerende direktør Ja 45

DATTERSELSKABER:

Ejendomsselskabet Frøs A/S
Bestyrelse
Heidi Dahl Linding (formand) Økonomichef, Frøs Sparekasse Nej 40
Jørgen Kring Jensen Teknisk direktør, Egetæpper A/S Ja 21
Jan W. Christensen Kreditdirektør, Frøs Sparekasse Nej 100
Direktion
John Flemming Hansen IT-chef, Frøs Sparekasse Ja 35

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

LEDELSEN

| LEDELSESBERETNING
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Ledelseshverv
Nedenfor fremgår de ledelseshverv, som sparekassens 
bestyrelsesmedlemmer og direktion har i andre danske 
selskaber, bortset fra ledelseshverv i sparekassens eget 
100 % ejede datterselskab og det 66,6 % ejede datterselskab.

Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen
• Teknisk direktør i Egetæpper A/S
• Bestyrelsesmedlem i Bentzon Carpets ApS
• Bestyrelsesmedlem i Hammer Tæpper A/S
• Indehaver af Gårdejer Jørgen Kring Jensen
• Bestyrelsesmedlem Litspin, UAB

Næstformand Søren Tang Sørensen
• Formand for Ribe og Omegns Brugsforening
• Formand for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
• Næstformand for DSM Samarbejdets Brancheforening
• Bestyrelsesmedlem i RCT Jylland
• Bestyrelsesmedlem i Ribe Rosportscenter 

- Fonden for Ribe Roklubs Både- og Klubhus

Bestyrelsesmedlem Peter Hesselberg
• Indehaver af Peter Hesselberg I/S

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

jylland
• Bestyrelsesmedlem i Iver Froms Legat til Sommersted 

Plejehjem, Haderslev Kommune
• Bestyrelsesmedlem i Trekantsområdet Danmark
• Bestyrelsesmedlem i Den Selvejende institution Her-

tug Hans Hospital
• Bestyrelsesmedlem i Sygekassernes Helsefond
• Bestyrelsesmedlem i Anna Caroline Amalie Hoffs 

Mindelegat
• Bestyrelsesmedlem i Slesvigske Fodregiments 

Parolefond

Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen
• IT-Direktør i Energinet Forretningsservice A/S
• Adm. direktør i M.T. Invest ApS
• Direktør i MMVE Holding ApS
• Indehaver af MCG Consult
• Bestyrelsesformand i NextGenIT ApS
• Bestyrelsesformand i IDfication ApS

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

Bestyrelsesmedlem Morten Iver Thorøe
• Adm. direktør og bestyrelsesformand i Plejnaturen ApS
• Byrådsmedlem i Vejen Kommune
• Bestyrelsesmedlem i Linkogas A.M.B.A.
• Bestyrelsesmedlem i Global Forest A/S
• Bestyrelsesmedlem i Rødding Centret
• Indehaver af rådgivningsvirksomheden Morten Thorøe

Administrerende direktør Grethe Harmuth
• Bestyrelsesmedlem i Opendo A/S
• Bestyrelsesmedlem i Den erhvervsdrivende fond 

Arena Aabenraa

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 udviklings-

forum
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Bestyrelsens forslag til garantrente
Frøs Sparekasses forrentning af garantkapitalen indregnes 
direkte over egenkapitalen, og bestyrelsen foreslår en for-
rentning af garantkapitalen på 10,3 mio. kroner for regn-
skabsåret 2019, svarende til 3 %. Bestyrelsens forslag 
skal vedtages på repræsentantskabets ordinære møde 
den 11. marts 2020. 

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. Bestyrel-
sen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, 
følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for 
styringen af de enkelte risiko faktorer, herunder forret-
ningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøfor-
hold. Der henvises yderligere til note 35.

Whistleblower-ordning
Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og 
fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke 
herom, er der etableret et særligt system, hvori Frøs Spa-
rekasses medarbejdere kan indrapportere uetisk adfærd, 
som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. 

Whistleblower-systemet varetages af den compliance-
ansvarlige. Der er ikke modtaget rapporteringer af uetisk 
adfærd i systemet i 2019.

Revisionsudvalg
Revisionsudvalgets opgaver omfatter:

• Orientering af bestyrelsen om resultatet af den lov-
pligtige revision.

• Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen.
• Overvågning af om Frøs Sparekasses interne kontrol-

system, interne revision og risikostyringssystemer 
fungerer effektivt.

• Overvågning af den lovpligtige revision af årsregn-
skabet m.v.

• Overvågning af kontrol med revisors uafhængighed.
• Ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling 

af revisor til valg.
Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan mindst fire 
gange om året, som hovedregel umiddelbart forud for 
bestyrelsens møder. Frøs Sparekasse har som det uafhæn-
gige og kvalificerede medlem udpeget Peter Hesselberg, 
der har erfaringer med regnskab og revision. I 2019 har 
udvalget udover ovennævnte opgaver vurderet og taget 
stilling til Frøs Sparekasses anvendte regnskabspraksis, 
herunder især metoder for nedskrivning af udlån, hensæt-
telser på garantier samt værdiansættelse af finansielle 
instrumenter. I den forbindelse er sparekassens kontrolmil-
jø for opgørelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn i 
årsregnskabet gennemgået og vurderet.

Aflønningsudvalg og risikoudvalg
Aflønningsudvalget og risikoudvalget består af den samle-
de bestyrelse.

Samfundsansvar (CSR)
Sparekassen har gennem mange år haft fokus på sam-
fundsansvar, men sparekassen har valgt ikke at udarbejde 
specielle politikker for de valgte områder. Baggrunden 
herfor er bl.a. at sparekassen som selvstændigt pengein-
stitut lader penge blive og arbejde i lokalsamfundet og er 
derved en aktiv medspiller i lokalsamfundenes udvikling. 
Vi støtter både idræt og kultur – enten direkte gennem 
sponsorater eller gennem køb af billetter til sparekassens 
mange arrangementer. 

Som forebyggelse mod den senere tids udfordring med 
hvidvask blandt andre finansielle institutter, anvender vi 
i stigende grad flere ressourcer på at følge lovgivningens 
krav på området om hvidvask og terrorfinansiering. Dette 
sker eksempelvis gennem øget brug af systemer og pro-
grammer, som kan opfange mistænkelige transaktioner. 

Som lokal erhvervsvirksomhed yder sparekassen et bety-
deligt økonomisk samfundsbidrag. Både i form af inve-
stering og finansiering for alle sparekassens kunder. Også 
i form af offentlige indbetalinger så som selskabsskat, 
lønsumsafgift, ejendomsskatter, moms, energiafgifter og 
øvrige afgifter.
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Corporate Governance/God selskabsledelse
Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse 
dækker regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2019. 
Sparekassens bestyrelse og direktion søger til stadig-
hed at sikre, at ledelsesstruktur 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 opgaver er 
blandt andet lov om finansiel virksomhed, kapitalmarkeds-
loven, Nasdaq Copenhagens regler og anbefalinger for 
udstedere, sparekassens vedtægter samt god praksis for 
finansielle virksomheder. På dette grundlag udvikles og 
vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der 
skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af sparekassen.

Anbefalinger for god selskabsledelse 
Ultimo 2017 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse 
reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som var 
gældende fra 1. januar 2018. Anbefalingerne er offentligt 
tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjem-
meside: 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 spa-
rekassen er samlet i en redegørelse for god virksomhedsle-
delse, som er offentliggjort på vores hjemmeside: 
https://froes.dk/om-os/publikationer/

For at sikre en overskuelig struktur, har vi, til præsentation 
af oplysningerne om god selskabsledelse, anvendt struktu-
ren fra anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledel-
se fra 2017.

Finansrådets ledelseskodeks
Finansrådet har udarbejdet et ledelseskodeks med anbe-
falinger til medlemsvirksomhederne, 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 ledelsesmæssige emner, og dels at 
der opnås større åbenhed om rammerne for ledelsen af 
de enkelte medlemsvirksomheder med henblik på at øge 
tilliden til banksektoren. Redegørelse i forhold til dette le-
delseskodeks aflægges efter ”følg eller forklar”-princippet. 
Sparekassen følger langt de fleste anbefalinger. 

Redegørelsen er offentliggjort på vores hjemmeside:  
www.froes.dk/om-os/publikationer/



Haderslev Domkirke
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019 for koncernen og Frøs Sparekasse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og 
sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets 
godkendelse.

Rødding, den 24. februar 2020

LEDELSESPÅTEGNING

Grethe Harmuth 
Adm. direktør

Jørgen Kring Jensen 
Formand

Søren Tang Sørensen 
Næstformand

Hans Peter Geil Peter Hesselberg

Morten Gade Christensen Bente Riis FogsgaardMorten Iver Thorøe Michael L. Clausen 
Medarbejdervalgt

Stefan B. Boesen 
Medarbejdervalgt

Ole B. Termansen 
Medarbejdervalgt
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Til repræsentantskabet i Frøs Sparekasse

Konklusion 
Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet for Frøs Sparekasse giver et retvisende billede 
af koncernens og Frøs Sparekasses aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resul-
tatet af koncernens og Frøs Sparekasses aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed.

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. decem-
ber 2019. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbej-
des efter lov om finansiel virksomhed.

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets be-
kendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 
virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og efter 
internationale standarder om revision vedrørende plan-
lægning og udførelse af revisionsarbejdet. 

Jeg har planlagt og udført revisionen for at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at koncernregnskabet 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 ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetnin-
gen.

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

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-
gen 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 koncern-
regnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomheds krav. Jeg har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødding, den 24. februar 2020

Susanne Harbo Jensen 
Intern revisionschef

DEN INTERNE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN INTERNE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING



Til repræsentantskabet i Frøs Sparekasse

Konklusion  
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
(herefter benævnt ”regnskaberne”) for Frøs Sparekasse 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der 
omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis, for såvel koncernen som sparekassen. 
Regnskaberne udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

Det er vores opfattelse, at regnskaberne giver et retvisen-
de billede af koncernens og sparekassens aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af 
resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsproto-
kollat til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit “Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne”. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed 
Vi er uafhængige 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 øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. 

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

Valg af revisor 
Vi blev første gang valgt som revisor for Frøs Sparekasse 
den 28. marts 2019 for regnskabsåret 2019.

Centrale forhold ved revisionen  
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vo-
res faglige vurdering var mest betydelige ved vores revisi-
on af regnskaberne for regnskabsåret 2019. Disse forhold 
blev behandlet som led i vores revision af regnskaberne 
som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi 
afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet “Revi-
sors ansvar for revisionen af regnskaberne”, herunder i rela-
tion til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores 
revision har omfattet udformning og udførelse af revisi-
onshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen 

for væsentlig fejlinformation i regnskaberne. Resultatet 
af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshand-
linger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, 
danner grundlag for vores konklusion om regnskaberne 
som helhed.

Måling af udlån og garantier 
Risikovurdering i forhold til vores revision: En væsentlig del 
af koncernens aktiver består af udlån til kunder (35,6 % af 
de samlede aktiver), som indebærer risici for tab i tilfælde 
af kundens manglende betalingsevne. I tilknytning hertil 
ydes garantier m.v., som ligeledes indebærer risici for tab. 

Koncernens opgørelse af nedskrivninger på udlån og hen-
sættelser til tab på garantier m.v., indebærer væsentlige 
beløb og ledelsesmæssige skøn. Skøn knytter sig især til 
vurdering af, om der er indtrådt indikation på kreditfor-
ringelse (eksponeringer i stadie 3), realisationsværdi af 
modtagne sikkerheder, kundens betalingsevne i tilfælde 
af misligholdelse samt til fastsættelse af metoder og 
parametre til opgørelse af det forventede kredittab for 
eksponeringer i stadie 1 og 2. 

Eksponeringer i stadie 3 vurderes individuelt mens ekspo-
neringer i stadie 1 og 2 opgøres på grundlag af modeller.

Revisionsmæssig håndtering: Vores revision har omfattet 
gennemgang af koncernens procedurer for opfølgning på 
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eksponeringer og registrering af indtrufne indikationer 
på kreditforringelse. Vi har ved analyser og stikprøvevise 
tests efterprøvet, hvorvidt opgørelsen af nedskrivninger 
til forventede tab er sket i overensstemmelse med den an-
vendte regnskabspraksis. Gennemgangen har blandt andet 
omfattet de største og mest risikofyldte eksponeringer.

For modelberegnede nedskrivninger har vores revision 
omfattet vurdering af de anvendte metoder og parametre, 
samt koncernens validering heraf. Vi har endvidere gen-
nemgået de skøn, som koncernens ledelse har foretaget 
i tillæg til de individuelt opgjorte og modelberegnede 
nedskrivninger.

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkon-
sistent med regnskaberne eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet-
ningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om 
finansiel virksomhed. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regn-
skaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i 

lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskaberne 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regn-
skaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskaberne 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 regnska-
berne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
koncernen eller sparekassen, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regn-
skaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive 
en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sik-
kerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsent-
lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 

de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af regnskaberne. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisio-
nen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i regnskaberne, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår 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 fejlinformati-
on forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnska-
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berne 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 koncernens og sparekassens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg-
ning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnska-
berne eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen 
og sparekassen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af regnskaberne, herunder noteoplysninger-
ne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at 
der gives et retvisende billede heraf. 

• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 
de finansielle oplysninger for virksomhederne eller 
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at 
udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er 
ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre kon-
cernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisions-
konklusion.

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

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

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til 
den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest 
betydelige ved revisionen af regnskaberne for den aktuelle 
periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi 
beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, med-
mindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet 
offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor 
vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores 
revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf 
med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end 
de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommuni-
kation.

Aabenraa, den 24. februar 2020 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28

Jon Midtgaard 
statsaut. revisor 
mne28657
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Erhvervscenteri Esbjerg

Erhvervscenter i Vejle

Erhvervscenter i Rødding

Erhvervscenter i Haderslev

Erhvervscenter i Sønderborg

Værdiskabende, 
lokale erhvervscentre

Som finansiel sparringspartner bidrager vi med faglighed, 
erfaring og udsyn. Vi har fem kompetente, lokale
erhvervscentre i Syddanmark, og vi ved, hvad der rører sig i 
erhvervslivet.
Enkelthed og tilgængelighed gør, at det er nemt at være 
erhvervskunde – det giver mulighed for at 
fokusere på virksomhedens drift og kerneforretning.
Derfor er vi altid værd at spørge. Vi yder troværdig rådgiv-
ning og tilbyder relevante ydelser, der både på kort og langt 
sigt skaber værdi for vores erhvervskunder og gør dem i 
stand til at tage vigtige beslutninger.

Vi er #et godt sted at være erhvervskunde.
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RESULTATOPGØRELSE

| RESULTATOPGØRELSE

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER NOTE 2019 2018 2019 2018

Renteindtægter 1 147.750 154.294 146.227 153.382

Negative renteindtægter 2 -10.539 -7.579 -10.539 -7.579

Renteudgifter 3 -9.530 -10.967 -9.530 -10.967

Positive renteudgifter 4 1.412 0 1.412 0

Netto renteindtægter 129.093 135.748 127.570 134.836

Udbytte af aktier m.v. 7.426 4.921 7.426 4.921

Gebyrer og provisionsindtægter 5 137.902 113.015 137.902 113.015

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -4.221 -1.641 -4.221 -1.641

Netto rente- og gebyrindtægter 270.200 252.043 268.677 251.131

Kursreguleringer 6 26.911 6.289 26.619 6.289

Andre driftsindtægter 561 568 409 397

Udgifter til personale og administration 7 -220.228 -199.590 -217.719 -197.452

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -10.527 -6.967 -20.040 -12.427

Andre driftsudgifter 8 -366 -211 -366 -211

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 9 -6.104 -4.834 -6.104 -4.834

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -9.042 -4.589 0 0

Resultat før skat 51.405 42.709 51.476 42.893

Skat 10 -9.294 -6.797 -9.365 -6.981

Årets resultat 42.111 35.912 42.111 35.912



FRØS SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2019| | | 28| TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Forslag til renter af garantkapital 10.349 9.681 10.349 9.681

Skat heraf -2.277 -2.130 -2.277 -2.130

Korrektion af garantrente tidligere år -25 -16 -25 -16

Skat heraf 6 4 6 4

Rente og periodisering af omkostninger, hybrid kernekapital 4.352 0 4.352 0

Skat heraf -924 0 -924 0

Overført til næste år 30.630 28.373 30.630 28.373

I alt anvendt 42.111 35.912 42.111 35.912

Årets resultat 42.111 35.912 42.111 35.912

Anden totalindkomst

Værdiregulering af domicilejendomme -635 -6.100 -635 -6.100

Skat af værdiregulering af domicilejendomme 0 0 0 0

Anden totalindkomst i alt -635 -6.100 -635 -6.100

Årets totalindkomst 41.476 29.812 41.476 29.812

Forslag til resultatdisponering

Totalindkomstopgørelse
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BALANCE

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER NOTE 2019 2018 2019 2018

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 157.334 123.605 157.334 123.605

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 11 1.816.308 1.464.909 1.816.308 1.464.909

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 12,13 2.701.923 2.569.228 2.658.120 2.546.538

Obligationer til dagsværdi 14 1.380.182 1.328.294 1.380.182 1.328.294

Aktier m.v. 15 225.130 277.841 225.130 277.841

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16 3.606 40 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 17 1.160.660 1.012.575 1.160.660 1.012.575

Grunde og bygninger: 18

- Domicilejendomme 27.272 29.202 69.311 51.123

- Investeringsejendomme 741 2.589 2.538 2.589

Øvrige materielle aktiver 19 15.796 11.633 15.796 11.633

Aktuelle skatteaktiver 724 1.918 724 1.844

Udskudte skatteaktiver 20 8.073 12.716 8.073 12.716

Aktiver i midlertidig besiddelse 21 3.980 3.980 3.980 3.980

Andre aktiver 22 54.592 76.771 57.810 78.355

Periodeafgrænsningsposter 31.983 27.042 31.983 27.042

Aktiver i alt 7.588.304 6.942.343 7.587.949 6.943.044

Aktiver
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BALANCE

| BALANCE

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER NOTE 2019 2018 2019 2018

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 23 8.497 44.028 8.497 44.028

Indlån og anden gæld 24 5.310.007 4.981.258 5.309.657 4.981.258

Indlån i puljeordninger 25 1.160.660 1.012.575 1.160.660 1.012.575

Andre passiver 26 199.238 167.312 199.233 168.013

Periodeafgrænsningsposter 1.908 2.328 1.908 2.328

Gæld i alt 6.680.310 6.207.501 6.679.955 6.208.202

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til tab på garantier 16.491 11.503 16.491 11.503

Andre hensatte forpligtelser 17.105 7.442 17.105 7.442

Hensatte forpligtelser i alt 33.596 18.945 33.596 18.945

Efterstillet kapitalindskud

Efterstillet kapitalindskud 27 99.171 75.000 99.171 75.000

Efterstillet kapitalindskud i alt 99.171 75.000 99.171 75.000

Egenkapital

Garantkapital 364.943 334.606 364.943 334.606

Opskrivningshenlæggelse 905 1.540 905 1.540

Overført overskud eller underskud 327.830 297.200 327.830 297.200

Foreslået renter af garantkapital efter skat 8.072 7.551 8.072 7.551

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital i alt 701.750 640.897 701.750 640.897

Hybrid kernekapital 27 73.477 0 73.477 0

Egenkapital i alt 775.227 640.897 775.227 640.897

Passiver i alt 7.588.304 6.942.343 7.587.949 6.943.044

Eventualforpligtelser 28

Øvrige noter 29-37

Passiver
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EGENKAPITALOPGØRELSE
FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Garantkapital primo 334.606 320.685 334.606 320.685

Ny indbetalt garantkapital 51.498 32.376 51.498 32.376

Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital -21.161 -18.455 -21.161 -18.455

Garantkapital ultimo 364.943 334.606 364.943 334.606

Opskrivningshenlæggelse primo 1.540 7.640 1.540 7.640

Anden totalindkomst -635 -6.100 -635 -6.100

Opskrivningshenlæggelse ultimo 905 1.540 905 1.540

Foreslået rente af garantkapital primo 7.551 7.331 7.551 7.331

Forslag til renter af garantkapital 10.349 9.681 10.349 9.681

Skat af forslag til renter af garantkapital -2.277 -2.130 -2.277 -2.130

Udbetalt garantrente -9.656 -9.383 -9.656 -9.383

Skat af udbetalt garantrente 2.124 2.064 2.124 2.064

Ej udbetalt garantrente -25 -16 -25 -16

Skat af ej udbetalt garantrente 6 4 6 4

Foreslået rente af garantkapital ultimo 8.072 7.551 8.072 7.551

Overført overskud primo 297.200 292.027 297.200 292.027

Overført resultat - totalindkomst 30.630 28.373 30.630 28.373

Ændring i regnskabspraksis efter skat 0 -23.200 0 -23.200

Overført overskud ultimo 327.830 297.200 327.830 297.200

Hybrid kernekapital primo 0 0 0 0

Udstedelse af hybrid kernekapital, netto 69.125 0 69.125 0

Overført fra resultatdisponering 4.352 0 4.352 0

Betalte renter 0 0 0 0

Hybrid kernekapital ultimo 73.477 0 73.477 0

Egenkapital i alt ultimo 775.227 640.897 775.227 640.897



Sønderborg Slot
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HOVED- OG NØGLETAL
FOR FRØS SPAREKASSE

| HOVED- OG NØGLETAL FOR FRØS SPAREKASSE

I MIO. KRONER 2019 2018 2017 2016 2015

Resultatopgørelse
Renteindtægter m.v. 282,5 264,6 267,3 277,4 292,1

Renteudgifter m.v. -12,3 -12,6 -24,3 -28,3 -36,2

Netto rente- og gebyrindtægter 270,2 252,0 243,0 249,1 255,9

Kursreguleringer 26,9 6,3 20,7 21,2 -1,7

Andre driftsindtægter 0,5 0,6 0,8 1,7 1,4

Resultat af finansielle poster 297,6 258,9 264,5 272,0 255,6

Udgifter til personale og administration -220,2 -199,6 -186,5 -177,7 -178,4

Afskrivning på aktiver -10,5 -7,0 -5,8 -5,9 -7,9

Andre driftsudgifter -0,4 -0,2 -1,1 -0,3 -10,2

Nedskrivninger på udlån og tilgodeha-
vender m.v. -6,1 -4,8 -42,0 -23,0 -107,8

Resultat af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder -9,0 -4,6 0,3 0,2 -3,4

Skat -9,3 -6,8 -3,8 -6,8 5,5

Årets resultat 42,1 35,9 25,6 58,5 -46,6

Balance
Indlån + puljer 6.471 5.994 5.756 5.600 5.358

Udlån 2.702 2.569 2.349 2.411 2.545

Egenkapital 775 641 628 599 546

Aktiver i alt 7.588 6.942 6.712 6.470 6.265

2019 2018 2017 2016 2015

Nøgletal*
Kapitalprocent 20,1% 15,6% 16,0% 16,1% 14,6%

Kernekapitalprocent 17,5% 13,6% 14,2% 14,4% 13,2%

Egenkapitalforrentning før skat 7,3% 6,9% 4,8% 11,4% -9,2%

Egenkapitalforrentning efter skat 5,9% 5,8% 4,2% 10,2% -8,2%

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,22 kr. 1,20 kr. 1,13 kr. 1,32 kr. 0,83

Renterisiko 3,0% 3,1% 2,6% 1,2% 1,0%

Valutaposition 18,5% 23,3% 31,6% 23,0% 23,2%

Valutarisiko 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0%

Udlån i forhold til indlån 45,7% 47,7% 46,4% 48,5% 54,5%

Udlån i forhold til egenkapital 3,5 4,0 3,7 4,0 4,7

Årets udlånsvækst 5,2% 10,8% -2,6% -5,3% -1,1%

Overdækning i forhold til lovkrav om 
likviditet § 152 330,1% 306,7% 341,0%

LCR 719% 715%

Summen af store eksponeringer** 88,3% 101,8%

Andel af tilgodehavender med nedsat 
rente 2,7% 3,2% 3,5% 4,0% 4,3%

Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,4% 7,6% 9,3% 9,0% 10,5%

Årets nedskrivningsprocent -0,1% 0,1% 1,2% 0,8% 3,0%

Afkastningsgrad 0,60% 0,50% 0,38% 0,90% -0,74%

* Sammenligningstal for nedskrivninger og egenkapital for 2015 - 2017 er ikke tilpasset som følge af 
ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2018. 
** Summen af store eksponeringer beregnes pr. 1. januar 2018, jf. pejlemærket i tilsynsdiamanten, og kan 
dermed ikke sammenlignes med tidligere nøgletal.

Sammenligningstal for 2015 - 2017 er ikke sammenlignelige med 2018 og 2019 som følge af ændring i 
regnskabspraksis pr. 1. januar 2018 omfattende gebyramortisering og nedskrivninger.
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HOVED- OG NØGLETAL
FOR KONCERN

I MIO. KRONER 2019 2018 2017 2016 2015

Resultatopgørelse
Renteindtægter m.v. 281,0 263,7 266,2 276,3 290,7

Renteudgifter m.v. -12,3 -12,6 -24,3 -28,3 -36,2

Netto rente- og gebyrindtægter 268,7 251,1 241,9 248,0 254,5

Kursreguleringer 26,6 6,3 20,7 21,2 -1,7

Andre driftsindtægter 0,4 0,4 0,8 1,7 1,3

Resultat af finansielle poster 295,7 257,8 263,4 270,9 254,1

Udgifter til personale og administration -217,7 -197,5 -184,5 -175,9 -176,3

Afskrivning på aktiver -20,0 -12,4 -6,3 -6,3 -11,9

Andre driftsudgifter -0,4 -0,2 -1,1 -0,3 -10,2

Nedskrivninger på udlån og tilgodeha-
vender m.v. -6,1 -4,8 -42,0 -23,0 -107,8

Resultat af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skat -9,4 -7,0 -3,9 -6,9 5,5

Årets resultat 42,1 35,9 25,6 58,5 -46,6

Balance
Indlån + puljer 6.470 5.994 5.756 5.600 5.358

Udlån 2.658 2.547 2.333 2.395 2.528

Egenkapital 775 641 628 599 546

Aktiver i alt 7.588 6.943 6.713 6.471 6.266

2019 2018 2017 2016 2015

Nøgletal*
Kapitalprocent 20,1% 15,6% 16,0% 16,1% 14,6%

Kernekapitalprocent 17,5% 13,6% 14,2% 14,5% 13,2%

Egenkapitalforrentning før skat 7,3% 6,9% 4,8% 11,4% -9,2%

Egenkapitalforrentning efter skat 5,9% 5,8% 4,2% 10,2% -8,2%

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,21 kr. 1,20 kr. 1,13 kr. 1,32 kr. 0,83

Renterisiko 3,0% 3,1% 2,6% 1,2% 1,0%

Valutaposition 18,5% 23,3% 31,6% 23,0% 23,2%

Valutarisiko 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0%

Udlån i forhold til indlån 45,0% 47,3% 46,1% 48,2% 54,2%

Udlån i forhold til egenkapital 3,4 4,0 3,7 4,0 4,6

Årets udlånsvækst 4,4% 10,6% -2,6% -5,3% -0,7%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet § 152 330,1% 306,7% 341,0%

LCR 721,0% 718,0%

Summen af store eksponeringer** 88,3% 101,8 %

Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,7% 3,2% 3,6% 4,0% 4,3%

Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,4% 7,6% 9,4% 9,0% 10,6%

Årets nedskrivningsprocent -0,1% 0,1% 1,2% 0,8% 3,0%

Afkastningsgrad 0,60% 0,50% 0,38% 0,90% -0,74%

| HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERN

Sammenligningstal for 2015 - 2017 er ikke sammenlignelige med 2018 og 2019 som følge af ændring i 
regnskabspraksis pr. 1. januar 2018 omfattende gebyramortisering og nedskrivninger.

* Sammenligningstal for nedskrivninger og egenkapital for 2015 - 2017 er ikke tilpasset som følge af ændringer i 
anvendt regnskabspraksis i 2018.
** Summen af store eksponeringer beregnes pr. 1. januar 2018, jf. pejlemærket i tilsynsdiamanten, og kan dermed ikke 
sammenlignes med tidligere nøgletal.
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Ordinære bestyrelsesmøder

27-01-2020

24-02-2020

25-03-2020

21-04-2020

26-05-2020

29-06-2020

24-08-2020

22-09-2020

20-10-2020

17-11-2020

15-12-2020 

Ikke-fysiske bestyrelsesmøder

15-01-2020

12-02-2020

11-03-2020

16-04-2020

03-06-2020

15-07-2020

05-08-2020

09-09-2020

07-10-2020

04-11-2020

02-12-2020

Ole Bennetsen, Rødding

Frode Bladt, Gram

Morten Gade Christensen, 
Fredericia

Lars Damkjær, Gram

Karsten Degnbol, Bramming

Povl Enemark, Rødding

Hans Peter Gejl, 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 Chr. 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

Bo Sørensen, Esbjerg V.

Søren Tang Sørensen, Ribe

Morten Thorøe, Rødding

Mette Vagn-Hansen, Vejle

Adam Vest, Sønderborg

Jan Christian Wolff, Vejen

REPRÆSENTANTSKABMØDEKALENDER 2020

Repræsentantskabsmøder

11-03-2020

27-08-2020

Garantmøde

02-11-2020



Frihedsbroen - Rødding
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker 126 52 126 52

Udlån og andre tilgodehavender 136.799 141.807 135.276 140.895

Obligationer 10.554 12.267 10.554 12.267

Afledte finansielle instrumenter: 
Rentekontrakter 263 167 263 167

Øvrige renteindtægter 8 1 8 1

I alt renteindtægter 147.750 154.294 146.227 153.382

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker -10.329 -7.579 -10.329 -7.579

Obligationer -210 0 -210 0

I alt negative renteindtægter -10.539 -7.579 -10.539 -7.579

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Indlån og anden gæld 1.412 0 1.412 0

I alt positive renteudgifter 1.412 0 1.412 0

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Kreditinstitutter og centralbanker 90 0 90 0

Indlån og anden gæld 3.553 5.466 3.553 5.466

Efterstillede kapitalindskud 5.887 5.499 5.887 5.499

Øvrige renteudgifter 0 2 0 2

I alt renteudgifter 9.530 10.967 9.530 10.967

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Værdipapirhandel og depoter 32.324 25.635 32.324 25.635

Betalingsformidling 23.313 18.363 23.313 18.363

Lånesagsgebyrer 28.403 16.026 28.403 16.026

Garantiprovision 41.186 40.839 41.186 40.839

Øvrige gebyrer og provisioner 12.676 12.152 12.676 12.152

I alt gebyrer og provisionsindtægter 137.902 113.015 137.902 113.015

NOTE 1: RENTEINDTÆGTER

NOTE 2: NEGATIVE RENTEINDTÆGTER

NOTE 3: RENTEUDGIFTER

NOTE 4: POSITIVE RENTEUDGIFTER

NOTE 5: GEBYRER OG 
PROVISIONSINDTÆGTER 

Sparekassen har ingen renteindtægter vedr. ægte købs- og tilbagesalgsforretninger.

Sparekassen har ingen renteudgifter vedr. ægte købs- og tilbagesalgsforretninger.

| NOTER
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Obligationer -2.574 -7.633 -2.574 -7.633

Aktier m.v. 37.376 10.768 37.376 10.768

Værdiregulering af investeringsejendomme -176 -56 -468 -56

Valuta 2.736 2.445 2.736 2.445

Afledte finansielle instrumenter -10.451 765 -10.451 765

Aktiver tilknyttet puljeordninger 125.115 -65.502 125.115 -65.502

Indlån i puljeordninger -125.115 65.502 -125.115 65.502

I alt kursreguleringer 26.911 6.289 26.619 6.289

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse 
og repræsentantskab

Direktion 3.447 3.225 3.447 3.225

Bestyrelse 1.533 1.383 1.563 1.413

Repræsentantskab 55 32 55 32

I alt 5.035 4.640 5.065 4.670

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Personaleudgifter

Lønninger 96.440 91.534 96.450 91.544

Pensioner 10.931 10.540 10.931 10.540

Udgifter til social sikring 18.506 16.314 18.506 16.314

I alt *) 125.877 118.388 125.887 118.398

Øvrige administrationsudgifter 89.316 76.562 86.767 74.384

I alt udgifter til personale og administration 220.228 199.590 217.719 197.452

NOTE 6: KURSREGULERINGER

NOTE 7: UDGIFTER TIL PERSONALE OG 
ADMINISTRATION 

NOTE 7 FORTSAT

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

*) Løn er angivet excl. personalegoder

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Antal ansatte 

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabs-
året omregnet til heltidsbeskæftigede 166,0 153,8 166,0 153,8

Direktionen

Kontraktligt vederlag 3.447 3.225 3.447 3.225

Pension 0 0 0 0

I alt fast vederlag til direktionen 3.447 3.225 3.447 3.225

Omkostninger til fri bil 191 178 191 178

Samlede pensionsforpligtelser til direktionen 0 0 0 0

Antal direktionsmedlemmer 1 1 1 1

Direktørkontrakten indeholder en bestemmelse om, at hvis direktøren opsiges af sparekassen, skal der 
betales en ydelse i op til 15 måneder.

| NOTER
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Vederlag for øvrige ansatte med indflydelse 
på risikoprofilen

Fast vederlag 23.231 22.537 23.231 22.537

Pension 2.692 2.653 2.692 2.653

I alt vederlag til ansatte med indflydelse på 
risikoprofilen 25.923 25.190 25.923 25.190

Samlede pensionsforpligtelser til øvrige ansatte med 
indflydelse på risikoprofilen 0 0 0 0

Antal ansatte med indflydelse på risikoprofilen 29 28 29 28

Vederlag for medlemmer af bestyrelsen 
og direktionen

Direktion

Adm. direktør Henning Dam (fratræder 31.03.2020) 3.447 3.225 3.447 3.225

I alt fast vederlag til direktionen 3.447 3.225 3.447 3.225

Omkostninger til fri bil 191 178 191 178

NOTE 7 FORTSAT
FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen 310 299 320 309

Næstformand Søren Tang Sørensen 200 185 200 185

Bestyrelsesmedlem Hans Peter Geil 110 104 110 104

Bestyrelsesmedlem Erling Hansen 27 101 27 101

Bestyrelsesmedlem Peter Hesselberg 223 162 223 162

Bestyrelsesmedlem Litten Posselt Olsen 0 21 0 21

Bestyrelsesmedlem Morten Gade Christensen 140 124 140 124

Bestyrelsesmedlem Bente Riis Fogsgaard 110 84 110 84

Bestyrelsesmedlem Morten Iver Thorøe 83 0 83 0

Bestyrelsesmedlem Michael L. Clausen 110 101 110 101

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Bestyrelsen

Kontraktligt vederlag 1.533 1.383 1.563 1.413

I alt fast vederlag til bestyrelsen 1.533 1.383 1.563 1.413

Samlede pensionsforpligtelser til bestyrelsen 0 0 0 0

Antal bestyrelsesmedlemmer 10 10 13 13

Repræsentantskab

Kontraktligt vederlag 55 32 55 32

I alt fast vederlag til repræsentantskabet 55 32 55 32

Samlede pensionsforpligtelser til repræsentant-
skabet 0 0 0 0

Antal repræsentanter 42 43 42 43

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

Sparekassens lønpolitik indeholder bestemmelser om, at der ikke udbetales resultatafhængige variable lønde-
le til bestyrelse, direktion eller ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil 
(væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, bonus, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, 
herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside: 
https://froes.dk/matrix/uploads/2019/03/23.10.2018-Lønpolitik_sikret.pdf

Bestyrelsesmedlem Stefan Borg Boesen 110 101 110 101

Bestyrelsesmedlem Ole V. B. Andersen 9 101 9 101

Bestyrelsesmedlem Ole Bæk Termansen 101 0 101 0

Bestyrelsesformand Heidi Dahl Linding 0 0 10 10

Bestyrelsesmedlem Jan W. Christensen 0 0 10 10

I alt vederlag til bestyrelsen 1.533 1.383 1.563 1.413
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Honorar til den repræsentantskabsvalgte revisions-
virksomhed 471 778 513 798

Honorar til andre revisionsvirksomheder for andre 
ydelser end revision 82 0 78 0

Revisionshonorar i alt 553 778 591 798

Revisionshonorar 

Lovpligtig revision af årsregnskabet 369 596 407 616

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 62 71 62 71

Skatterådgivning 9 32 9 32

Andre ydelser 31 79 35 79
Samlet honorar til den repræsentantskabsvalgte 
revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige 
revision 471 778 513 798

NOTE 7 FORTSAT
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Nedskrivninger/hensættelser indregnet i resul-
tatopgørelse

Nye nedskrivninger, netto  12.472  8.601  12.472  8.601 

Nye hensættelser, netto  4.988  6.061  4.988  6.061 

Tab uden forudgående nedskrivning  46  1.816  46  1.816 

Indgået på tidligere afskrevne fordringer  -798  -1.121  -798  -1.121 

Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.)  -10.604  -13.169  -10.604  -13.169 

TK-modregningsgarantier 0    -2.148  0    -2.148 

Værdiregulering af overtagne aktiver  0    4.794  0    4.794 

I alt nedskrivninger/hensættelser  6.104  4.834  6.104  4.834 

Stadie 3

Nedskrivninger primo  266.076  316.000  266.076  316.000 

Nye nedskrivninger, netto  18.724  20.352  18.724  20.352 

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -31.747  -70.276  -31.747  -70.276 

Nedskrivninger ultimo  253.053  266.076  253.053  266.076 

Samlede nedskrivninger

Nedskrivninger primo  287.713  316.000  287.713  316.000 

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  0    33.273  0  33.273 

Nye nedskrivninger, netto  13.586  8.716  13.586  8.716 

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt  -31.747  -70.276  -31.747  -70.276 

Nedskrivninger ultimo  269.552  287.713  269.552  287.713 

NOTE 9: NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN 
OG TILGODEHAVENDER M.V. 

NOTE 9 FORTSAT
FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Indskydergarantifonden og afviklingsformuen 366 304 366 304

Andre driftsudgifter 0 -93 0 -93

I alt andre driftsudgifter 366 211 366 211

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

NOTE 8: ANDRE DRIFTSUDGIFTER 

Nedskrivninger og hensættelser på udlån, 
garantidebitorer og uudnyttede kredittilsagn

Nedskrivninger på udlån inkl. uudnyttede 
kredittilsagn

Stadie 1

Nedskrivninger primo  9.007 0  9.007 0

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  0    8.469  0    8.469 

Nye nedskrivninger, netto  467  538  467  538 

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt 0    0    0  0   

Nedskrivninger ultimo  9.474  9.007  9.474  9.007 

Stadie 2

Nedskrivninger primo  12.630  0    12.630  0   

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger 0    24.804  0    24.804 

Nye nedskrivninger, netto  -5.605  -12.174  -5.605  -12.174 

Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt 0    0  0    0   

Nedskrivninger ultimo  7.025  12.630  7.025  12.630 

| NOTER
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Hensættelser til tab på garantier

Stadie 1

Hensættelser primo  425  541  425  541 

Nye hensættelser, netto  180  -116  180  -116 

Tidligere hensat, nu endelig tabt  0    0    0    0   

Hensættelser ultimo  605  425  605  425 

Stadie 2

Hensættelser primo  226  673  226  673 

Nye hensættelser, netto  644  -447  644  -447 

Tidligere hensat, nu endelig tabt  0    0  0   0   

Hensættelser ultimo  870  226  870  226 

Stadie 3

Hensættelser primo  10.564  4.216  10.564  4.216 

Nye hensættelser, netto  4.125  6.348  4.125  6.348 

Tidligere hensat, nu endelig tabt  0   0    0    0   

Hensættelser ultimo  14.689  10.564  14.689  10.564 

Samlede hensættelser

Hensættelser primo  11.215  5.430  11.215  5.430 

Nye hensættelser, netto  4.949  5.785  4.949  5.785 

Tidligere hensat, nu endelig tabt  0   0   0    0   

Hensættelser ultimo  16.164  11.215  16.164  11.215 

I alt nedskrivninger og hensættelser på udlån, 
garantidebitorer og uudnyttede kreditter, ultimo  285.716  298.928  285.716  298.928 

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Nedskrivninger på tilgodehavender hos kredit-
institutter og andre poster med kreditrisiko

Stadie 1

Nedskrivninger primo  1.831 0  1.831 0

Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger  0    1.946 0  1.946 
Nye nedskrivninger, netto  -1.114  -115  -1.114  -115 

Nedskrivninger ultimo  717  1.831  717  1.831 

 heraf nedskrivninger på centralbanker  560  363  560  363 

Hensættelser på garantier hos kreditinstitutter og 
andre poster med kreditrisiko

Stadie 1
Hensættelser primo  0   0  0   0

Ændret regnskabspraksis for hensættelser 0    12  0    12 

Nye hensættelser, netto 0    -12  0    -12 

Hensættelser ultimo 0    0    0  0

Stadie 2

Hensættelser primo  288 0  288 0

Ændret regnskabspraksis for hensættelser  0    0    0    0   

Nye hensættelser, netto  39  288  39  288 

Hensættelser ultimo  327  288  327  288 

Samlede hensættelser

Hensættelser primo  288  0  288  0   

Ændret regnskabspraksis for hensættelser  0    12  0    12 

Nye hensættelser, netto  39  276  39  276 

Hensættelser ultimo  327  288  327  288 

I alt nedskrivninger og hensættelser på tilgodeha-
vender hos kreditinstitutter og andre poster med 
kreditrisiko, ultimo  1.044  2.119  1.044  2.119 

NOTE 9 FORTSAT NOTE 9 FORTSAT 
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FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Beregnet skat af årets indkomst 4.742 2.112 4.813 2.296

Ændring i udskudt skat 4.644 4.685 4.644 4.685

Efterregulering af tidligere års beregnet skat -92 0 -92 0

I alt skat 9.294 6.797 9.365 6.981

Effektiv skatteprocent i %

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

Skat datterselskab 17,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Permanente afvigelser -21,7 % -6,1 % -4,0 % -5,7 %

Korrektion tidligere år 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %

I alt effektiv skatteprocent 18,1 % 15,9 % 18,2 % 16,3 %

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 1.711.698 1.341.806 1.711.698 1.341.806

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 104.610 123.103 104.610 123.103

I alt 1.816.308 1.464.909 1.816.308 1.464.909

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
fordelt efter restløbetid 

Anfordringstilgodehavender 99.809 117.776 99.809 117.776

Til og med 3 måneder 1.711.698 1.341.806 1.711.698 1.341.806

Over 5 år 4.801 5.327 4.801 5.327

I alt 1.816.308 1.464.909 1.816.308 1.464.909

Frøs Sparekasse har deponeret indskud og 
indskudsbevi ser hos Nationalbanken i forbindelse med 
sumclearing og fondsafvikling til en værdi af: 1.841.346 1.441.495 1.841.346 1.441.495

NOTE 10: SKAT 

NOTE 11: TILGODEHAVENDER HOS KREDIT-
INSTITUTTER OG CENTRALBANKER 

| NOTER



FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Samlet udlån fordelt efter restløbetid 

Til og med 3 måneder 143.089 85.637 99.286 85.637

Over 3 måneder og til og med 1 år 305.660 304.273 305.660 304.273

Over 1 år og til og med 5 år 1.284.045 1.251.716 1.284.045 1.229.026

Over 5 år 969.129 927.602 969.129 927.602

Samlet udlån til amortiseret kostpris 2.701.923 2.569.228 2.658.120 2.546.538

Stadie 3 vurderede udlån 

Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation 
for kreditforringelse 373.045 395.627 373.045 395.627

Nedskrivning -236.277 -250.189 -236.277 -250.189

Værdiansættelse efter nedskrivning 136.768 145.438 136.768 145.438

Udlån fordelt efter sikkerhedsstillelser før nedskrivninger

Udlån helt usikret 329.558 350.937 329.558 328.247

Udlån delvist sikret 1.664.383 1.739.697 1.664.383 1.739.697

Udlån fuldt sikret 960.628 768.487 916.826 768.487

I alt 2.954.569 2.859.121 2.910.767 2.836.431

NOTE 12: UDLÅN OG ANDRE TILGODE-
HAVENDER TIL AMORTISERET KOSTPRIS

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 udgangs  punkt 
stilles der krav om, at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til sparekassen. 
Et kundeforhold kan opsiges uden varsel, hvis der ikke afleveres de oplysninger som Frøs 
Sparekasse vurderer er nødvendige at indhente på kunden i henhold til lovgivningen f.eks. 
hvidvaskloven eller skattekontrolloven.

Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra sparekassens side på 3 måneder. Ved mis-
ligholdelse er det dog muligt for sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om 
økonomiske oplysninger ved ny udlån samt ændringer til eksisterende udlån. Et kundeforhold 
kan opsiges uden varsel, hvis der ikke afleveres de oplysninger som Frøs Sparekasse vurderer 
er nødvendige at indhente på kunden i henhold til lovgivningen f.eks. hvidvaskloven eller skatte-
kontrolloven.
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KONCERN

2019 2018 2019 2018

i % i % i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Offentlige myndigheder 0 % 0 % 0 0

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 5 % 6 % 201.670 226.151

Industri og råstofindvinding 3 % 3 % 120.515 113.751

Energiforsyning 0 % 0 % 5.309 8.067

Bygge og anlæg 6 % 7 % 227.166 257.478

Handel 8 % 9 % 311.831 341.194

Transport, hoteller og restauranter 3 % 4 % 109.271 171.648

Information og kommunikation 0 % 2 % 15.525 63.563

Finansiering og forsikring 1 % 1 % 59.780 46.189

Fast ejendom 4 % 3 % 166.910 131.073

Øvrige erhverv 4 % 5 % 180.734 216.044

I alt erhverv 34 % 40 % 1.398.711 1.575.158

Private 66 % 60 % 2.739.827 2.360.684

I alt 100 % 100 % 4.138.538 3.935.842

FRØS SPAREKASSE

2019 2018 2019 2018

i % i % i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Offentlige myndigheder 0 % 0 % 0 0

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 5 % 6 % 201.670 226.151

Industri og råstofudvinding 3 % 3 % 120.515 113.751

Energiforsyning 0 % 0 % 5.309 8.067

Bygge- og anlæg 5 % 6 % 227.166 257.478

Handel 8 % 9 % 311.831 341.194

Transport, hoteller og restauranter 3 % 4 % 109.271 171.648

Information og kommunikation 0 % 2 % 15.525 63.563

Finansiering og forsikring 1 % 1 % 59.780 46.189

Fast ejendom 5 % 4 % 210.712 153.763

Øvrige erhverv 4 % 5 % 180.734 216.044

I alt erhverv 34 % 40 % 1.442.513 1.597.848

Private 66 % 60 % 2.739.827 2.360.684

I alt 100 % 100 % 4.182.340 3.958.532

NOTE 13: UDLÅN OG GARANTIER FORDELT 
PÅ SEKTORER OG BRANCHER 

Kreditlempelser og non-performing eksponeringer

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 eksponeringer med kreditlempelser pr. 31.12.2019 for 99 mio. kroner (pr. 31.12.2018 for 
31 mio. kroner). Non-performing lån (NPL) defineres som eksponeringer, der har været i restance i mere end 
90 dage, eller det vurderes usandsynligt, at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser. Sparekassen har pr. 
31.12.2019 non-performing eksponeringer for 423 mio. kroner (pr. 31.12.2018 for 460 mio. kroner).
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NOTE 14: OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI 

NOTE 15: AKTIER M.V. 

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Realkreditobligationer 1.295.370 1.197.497 1.295.370 1.197.497

Øvrige obligationer 84.812 130.797 84.812 130.797

I alt obligationer 1.380.182 1.328.294 1.380.182 1.328.294

Frøs Sparekasse har deponeret værdipapirer hos Nation-
albanken i forbindelse med sumclearing og fondsafvikling. 
Værdi i alt 140.693 167.214 140.693 167.214

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på OMX 32.499 64.528 32.499 64.528

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser 13.349 14.114 13.349 14.114

Unoterede aktier optaget til dagsværdi 177.385 198.397 177.385 198.397

Øvrige aktier 1.897 802 1.897 802

I alt aktier m.v. 225.130 277.841 225.130 277.841
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NOTE 16: KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE 
VIRKSOMHEDER Hjemsted

Aktivitet Ejerandel Andel af 
Egenkapital

Andel af 
Resultat

i % i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Ejendomsselskabet Frøs A/S Vejen Ejendomsudlejning 100 2.461 -8.787

Selskabet har ingen ansatte.

Selskabets omsætning for 2019 på 2,7 mio. kroner består af lejeindtægter.

Rødding Ejendomsselskab ApS Vejen Ejendomsudlejning 66,66 1.145 -255

Selskabet har ingen ansatte.

Selskabet har haft andre driftsindtægter for 0,3 mio. kroner bestående af 
kommunale nedskrivningstilskud på 250 t.kroner og 20 t.kroner ved salg af 
inventar.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 3.606 -9.042

Sparekassen har ingen udenlandske datterselskaber, hvorfor specifikation i henhold til §124A i regnskabsbekendtgørelsen udelades.

2019 2018

i 1.000 kr. i 1.000 kr.

Mellemværende med tilknyttede virksomheder: 

Lån  43.802  24.442 

Nedskrivning af lån som følge af negativ egenkapital 0   -1.752 

Indlån  350 0  

Renteindtægter  1.523  912 

Administrative ydelser  291  170 

Huslejeudgifter  2.666  2.198 

Huslejeindtægter  83  0 

Ikke balanceførte poster

Uudnyttet del af lånetilsagn  7.198  14.810 

Sparekassen har ydet kreditfaciliteter til tilknyttede virksomheder i 2019. Der er indgået huslejekontrakter med en af de tilknyttede virksomheder på markedsvilkår. 
Opsigelse fra lejer kan ske med 3 måneders varsel for en enkelt kontrakt og 3 års varsel for de resterende.
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NOTE 17: AKTIVER TILKNYTTET 
PULJEORDNINGER 

NOTE 18 FORTSAT

NOTE 18: GRUNDE OG BYGNINGER

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Placeret kontant 60.635 23.761 60.635 23.761

Obligationer 0 424.418 0 424.418

Aktier 0 148.362 0 148.362

Investeringsforeningsandele 1.100.025 379.857 1.100.025 379.857

Andre aktiver 0 36.177 0 36.177

I alt aktiver tilknyttet puljeordninger 1.160.660 1.012.575 1.160.660 1.012.575

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Væsentligste forudsætninger ved beregning 
af dagsværdi for domicilejendomme

Afkastkrav i % 6,5 - 8,75 % 6,0 - 8,75 % 6,0 - 8,75 % 6,0 - 8,75 %

Leje pr. m2 i 1.000 kr. 433 - 1.200 433 - 1.200 433 - 1.200 433 - 1.200

Følsomhedsberegning

Værdiændring ved et forøget afkastkrav på 
0,5 % i 1.000 kr. -2.509 -2.043 -5.388 -4.165

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo 29.202 28.888 51.123 47.407

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 3.730 7.672 33.360 16.534

Afskrivning -1.222 -1.258 -1.630 -1.666

Værdiændringer indregnet i anden total-
indkomst -635 -6.100 -635 -11.152

Værdiændringer indregnet i resultat-
opgørelsen -3.803 0 -12.907 0

Omvurderet værdi ultimo 27.272 29.202 69.311 51.123

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.
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NOTE 18 FORTSAT NOTE 19: ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER 

NOTE 20: UDSKUDTE SKATTEAKTIVER

Kreditforeningslån med pant i investerings-
ejendomme for i alt 0 0 0 0

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

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Væsentligste forudsætninger ved beregning 
af dagsværdi for investeringsejendomme

Afkastkrav i % 8,0 % 7,0 - 8,0 % 8,0 % 7,0 - 8,0 %

Leje pr. m2 i 1.000 kr. 283 283 - 427 283 283 - 427

Følsomhedsberegning

Værdiændring ved et forøget afkastkrav på 
0,5 % i 1.000 kr. -39 -178 -39 -178

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Kostprisen 

Samlet kostpris primo 60.382 58.308 60.382 58.308

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 9.665 8.509 9.665 8.509

Afgang i årets løb -734 -6.435 -734 -6.435

Den samlede kostpris ultimo 69.313 60.382 69.313 60.382

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger primo -48.749 -49.475 -48.749 -49.475

Årets afskrivninger -5.502 -5.610 -5.502 -5.610

Årets af- og nedskrivninger på afgang 734 6.336 734 6.336

De samlede af- og nedskrivninger ultimo -53.517 -48.749 -53.517 -48.749

Bogført værdi ultimo 15.796 11.633 15.796 11.633

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Udskudt skat primo 12.716 11.737 12.716 11.737

Korrektion til udskudt skat primo 0 -879 0 -879

Skat af ændring i regnskabspraksis 0 6.543 0 6.543

Ændring i udskudt skat -4.643 -4.685 -4.643 -4.685

Udskudt skat ultimo 8.073 12.716 8.073 12.716

Der kan forklares således: 

Materielle anlægsaktiver 618 2.886 618 2.886

Udlån 7.455 6.489 7.455 6.489

Skattemæssigt underskud 0 3.341 0 3.341

I alt udskudte skatteaktiver 8.073 12.716 8.073 12.716

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Investeringsejendomme

Dagsværdi primo 2.589 2.645 2.589 2.645

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 47 0 2.135 0

Afgang i årets løb -1.880 0 -1.880 0

Årets værdiregulering til dagsværdi -15 -56 -306 -56

Dagsværdi ultimo 741 2.589 2.538 2.589
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NOTE 21: AKTIVER I MIDLERTIDIG 
BESIDDELSE 

NOTE 22: ANDRE AKTIVER

NOTE 23: GÆLD TIL KREDIT-
INSTITUTTER OG CENTRALBANKER

NOTE 24: INDLÅN OG ANDEN 
GÆLD 

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Aktiver i midlertidig besiddelse 3.980 3.980 3.980 3.980

I alt aktiver i midlertidig besiddelse 3.980 3.980 3.980 3.980

Tab/gevinst i forbindelse med salg 0 -350 0 -350

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Forskellige debitorer 33.361 21.008 36.579 22.592

Positiv markedsværdi af afledte finansielle 
instrumenter m.v. 2.556 2.571 2.556 2.571

Tilgodehavende renter og provision 3.954 40.297 3.954 40.297

Øvrige aktiver 14.721 12.895 14.721 12.895

I alt andre aktiver 54.592 76.771 57.810 78.355

For løbetider på afledte finansielle instrumenter - se note 34 og 35

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Fordeling på restløbetider: 

Anfordring 8.497 44.028 8.497 44.028

I alt gæld til kreditinstitutter og 
centralbanker 8.497 44.028 8.497 44.028

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Fordeling på restløbetider 

På anfordring 4.679.682 4.288.754 4.679.332 4.288.754

Til og med 3 måneder 83.601 77.113 83.601 77.113

Over 3 måneder og til og med et år 22.061 83.442 22.061 83.442

Over et år og til og med 5 år 121.116 134.892 121.116 134.892

Over 5 år 403.547 397.057 403.547 397.057

I alt indlån og anden gæld 5.310.007 4.981.258 5.309.657 4.981.258

Fordeling på indlånstyper 

På anfordring 4.618.450 4.223.901 4.618.100 4.223.901

Indlån med opsigelsesvarsel 0 2.307 0 2.307

Tidsindskud 46.438 105.403 46.438 105.403

Særlige indlånsformer 645.119 649.647 645.119 649.647

I alt indlån og anden gæld 5.310.007 4.981.258 5.309.657 4.981.258

Aktiver i midlertidig besiddelse består af 16 byggegrunde, der er overtaget i forbindelse med 
nødlidende eksponeringer. Sparekassen arbejder aktivt med salg af aktiverne.
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NOTE 25: INDLÅN I PULJEORDNINGER NOTE 26: ANDRE PASSIVER
FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Pensionspuljer: 

Indlån, primo 1.012.575 947.136 1.012.575 947.136

Årets indbetalinger fra puljedeltagere 153.871 165.165 153.871 165.165

Årets udbetalinger til puljedeltagere -132.108 -64.504 -132.108 -64.504

Årets resultat 126.322 -35.222 126.322 -35.222

I alt pensionspuljer 1.160.660 1.012.575 1.160.660 1.012.575

Renteindtægter/terminspræmie af: 

Øvrige obligationer 1.725 7.648 1.725 7.648

I alt renteindtægter 1.725 7.648 1.725 7.648

Udbytte af: 

Udbytte af aktier m.v. 1.260 5.329 1.260 5.329

Investeringsforeningsandele 2.282 25.295 2.282 25.295

I alt udbytte 3.542 30.624 3.542 30.624

Kursregulering af: 

Øvrige obligationer m.v. 5.768 -3.290 5.768 -3.290

Aktier m.v. 20.117 -22.562 20.117 -22.562

Investeringsforeningsandele 99.230 -39.649 99.230 -39.649

I alt kursregulering 125.115 -65.501 125.115 -65.501

Gebyrer og provisionsudgifter -4.060 -7.993 -4.060 -7.993

Resultat af puljer 126.322 -35.222 126.322 -35.222

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Forskellige kreditorer 114.043 132.011 114.038 132.712

Negativ markedsværdi af afledte finansielle 
instrumenter m.v. 2.066 2.829 2.066 2.829

Skyldige renter og provision 5.412 5.651 5.412 5.651

Øvrige passiver 77.717 26.821 77.717 26.821

I alt andre passiver 199.238 167.312 199.233 168.013
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NOTE 28: EVENTUALFORPLIGTELSER

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Hybrid kernekapital i DKK 73.477 0 73.477 0

Heraf kan medregnes i kapitalgrundlaget 73.477 0 73.477 0

Årets renteudgift 4.202 0 4.202 0

Årets amortiserede omkostninger 150 0 150 0

Omkostninger ved optagelse 875 0 875 0

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Garantier 

Finansgarantier 396.564 348.246 396.564 348.246

Tabsgarantier for realkreditudlån 639.007 562.845 639.007 562.845

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 13.409 4.276 13.409 4.276

Øvrige garantier 201.251 173.481 201.251 173.481

I alt garantier 1.250.231 1.088.848 1.250.231 1.088.848

Andre forpligtende aftaler 

Øvrige 287 385 287 385

I alt andre forpligtende aftaler 287 385 287 385

Sparekassen har indgået forpligtelser om 
lejemål af lejede lokaler. Huslejeforpligtelsen 
indtil lovligt opsigelsesvarsel udløber udgør: 9.301 8.397 9.301 8.397

I alt 9.301 8.397 9.301 8.397

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. 138.297 129.832 138.297 129.832

I alt 138.297 129.832 138.297 129.832

Hybrid kernekapital er optaget 22. februar 2019 og har en uendelig løbetid. Renten er fast de første 5 år, og udgør en fast 
årlig kuponrente på 7,00 % p.a., med årlig rentebetaling. Fra 22. februar 2024 vil renten være variabel med halvårlig kupon-
rente svarende til Cibor6-satsen med tillæg af et kreditspænd, svarende til kuponrenten på 7,00 % fratrukket den danske 
5-årige swaprente offentliggjort af Nasdaq Copenhagen A/S.

Den hybride kernekapital opfylder betingelserne i CRR-forordningen for kapitalinstrumenter og skal helt eller delvist ned-
skrives såfremt den egentlige kapitalprocent kommer under 5,125 %.

Den hybride kernekapital kan med finanstilsynets godkendelse tilbagebetales 5 år efter udstedelsen.

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 m.v. 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 Total kredit hhv. DLR Kredit kan gøre gældende i tilfælde af tabskonstatering på formidlede lån. 
Det forventes ikke, at denne modregningsret vil få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter deltager Sparekassen i Garantiformuen, hvilket indebærer, at pengeinstitut-
terne hæfter for eventuelle tab, som Garantiformuen måtte dække ved konkurs eller afvikling af pengeinstitutter. For 2019 
udgør Sparekassens bidrag til Garantiformuen 0,4 mio. kr.

NOTE 27: EFTERSTILLET KAPTALINDSKUD OG HYBRID KERNEKAPITAL
Efterstillede kapitalindskud er ansvarlig lånekapital og hybrid kapital som i tilfælde af likvidation 
eller konkurs er efterstillet almindelige kreditorer.

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Efterstillet kapitalindskud i DKK 
(indfriet 16/4-2019)

0 75.000 0 75.000

Heraf kan medregnes i kapitalgrundlaget 0 75.000 0 75.000

Årets renteudgift 1.600 5.499 1.600 5.499

Omkostninger ved optagelse 0 825 0 825

Efterstillet kapitalindskud i DKK 99.171 0 99.171 0

Heraf kan medregnes i kapitalgrundlaget 99.171 0 99.171 0

Årets renteudgift 4.288 0 4.288 0

Årets amortiserede omkostninger 171 0 171 0

Omkostninger ved optagelse 1.000 0 1.000 0

Efterstillet kapitalindskud består af optaget ansvarlig lånekapital. Lånet er optaget 22. februar  2019, og har en løbetid 
på 10 år med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år. Renten er fast de første 5 år, og udgør en fast årlig kuponrente på 
5,00 % p.a., med årlig rentebetaling. Fra 22. februar 2024 vil renten være variabel med en halvårlig kuponrente svarende til 
Cibor6-satsen med tillæg af et kreditspænd, svarende til kuponrenten på 5,00 % fratrukket den danske 5-årige swaprente 
offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S.

FRØS SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2019| | | 53| NOTER



NOTE 30: LEASINGFORPLIGTELSER NOTE 29: NÆRTSTÅENDE PARTER

NOTE 31: VALUTAEKSPONERING 

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Lån m.v.

Direktion 318 318 318 318

Bestyrelse 33.745 27.538 33.745 27.568

Rentesats på udlån til direktion 9,75% 3,0%

Rentesatser på udlån til bestyrelse 2,25% - 16,75% 2,5% - 16,8%

Lån til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ydes på sparekassens generelle personalevilkår. 
Direktion og bestyrelsen iøvrigt ydes ikke personalevilkår.

Sikkerhedsstillelser 

Direktion 218 218 218 218

Bestyrelse 9.601 4.776 9.601 4.776

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Sparekassen har operationelle 
leasingsaftaler vedrørende materielle 
anlægsaktiver.

Årlige leasingydelser 510 382 510 382

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Valutafordeling på hovedvalutaer 
(netto)

EUR 102.855 95.190 102.855 95.190

USD 19.039 13.530 19.039 13.530

SEK 1.964 4.403 1.964 4.403

NOK 553 685 553 685

CHF 281 610 281 610

GBP 527 283 527 283

Øvrige 1.173 1.377 1.173 1.377

I alt valutaeksponering 126.392 116.078 126.392 116.078

Aktiver i fremmed valuta 195.941 190.889 195.941 190.889

Passiver i fremmed valuta 69.549 74.811 69.549 74.811

Valutakursindikator 1 (valutaposition) 126.392 116.078 126.392 116.078

Valutakursindikator 2 (valutarisiko) 524 473 524 473

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 7.
Oplysninger vedrørende mellemværende med tilknyttede virksomheder henvises til note 16.

Lån til ledelse og tilhørende sikkerhedsstillelser
Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte 
ledelsesmedlemmer.
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NOTE 32: KAPITALFORHOLD OG SOLVENS FRØS SPAREKASSE KONCERN

I 1.000 KRONER 2019 2018 2019 2018

Garantkapital 364.943 334.606 364.943 334.606

Opskrivningshenlæggelser 905 1.540 905 1.540

Overført resultat 335.902 304.751 335.902 304.751

Egentlig kernekapital før primære fradrag 701.750 640.897 701.750 640.897

Andre primære fradrag:

Skatteaktiver 0 -12.716 0 -12.716

Forsigtig værdiansættelse -1.623 -1.614 -1.620 -1.614

Foreslået garantrente -10.349 -9.681 -10.349 -9.681

Skat af foreslået garantrente 2.277 2.130 2.277 2.130

Ramme til indløsning af garantkapital 0 -2.000 0 -2.000

Egentlig kernekapital efter primære fradrag og udlodninger 692.055 617.016 692.058 617.016

Fradrag for kapitalandele > 10 % -82.880 -118.361 -82.880 -118.361

Egentlig kernekapital (CET 1) 609.175 498.655 609.178 498.655

Hybrid kernekapital 73.477 0 73.477 0

Kernekapital efter fradrag (Tier 1) 682.652 498.655 682.655 498.655

Efterstillet kapital 99.171 75.000 99.171 75.000

Kapitalgrundlag 781.823 573.655 781.826 573.655

Risikoeksponering:

Kreditrisiko 2.783.683 2.625.660 2.794.518 2.629.935

Markedsrisiko 609.917 548.047 609.917 548.047

Operationel risiko 496.989 494.973 494.943 492.706

Samlet risikoeksponering 3.890.589 3.668.680 3.899.378 3.670.688

Kapitalprocent 20,1 % 15,6 % 20,1 % 15,6 %

Kernekapitalprocent 17,5 % 13,6 % 17,5 % 13,6 %

Egentlig kernekapitalprocent 15,7 % 13,6 % 15,6 % 13,6 %

Minimumskapitalkrav jf. § 124, stk. 1 311.247 293.494 311.950 293.655
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NOTE 33: AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 

FRØS SPAREKASSE OG KONCERN 2019*

I 1.000 KRONER
Nominel 

værdi
Netto  

markedsværdi
Positiv 

markedsværdi
Negativ 

markedsværdi

Valutakontrakter, termin køb 

Til og med 3 måneder 20.167 -1.821 1.821 0

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

Gennemsnitlig markedsværdi -7.225 7.225 0

Valutakontrakter, termin salg 

Til og med 3 måneder 20.167 1.821 0 1.821

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

Gennemsnitlig markedsværdi 7.225 0 7.225

Aktiekontrakter, salg (DAX)

Til og med 3 måneder 37.103 28 0 28

Gennemsnitlig markedsværdi 433 98 531

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

Til og med 3 måneder 134.521 -333 333 0

Gennemsnitlig markedsværdi 1.542 598 2.140

FRØS SPAREKASSE OG KONCERN 2018*

Nominel 
værdi

Netto  
markedsværdi

Positiv 
markeds værdi

Negativ 
markedsværdi

17.186 -2.203 2.203 0

1.601 -42 42 0

-2.133 2.133 0

17.186 2.203 0 2.203

1.601 42 0 42

2.133 0 2.133

0 0 0 0

-201 201 0

144.637 348 0 348

193 206 399

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 %, hvorfor sparekassen har en egenrisiko, der dog er særdeles beskeden.

* Noten er ens for Frøs Sparekasse og Koncern
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NOTE 34: UAFVIKLEDE SPOT- OG TERMINSFORRETNINGER

FRØS SPAREKASSE OG KONCERN 2019*

I 1.000 KRONER
Netto  

markedsværdi
Positiv 

markeds værdi
Negativ 

markedsværdi

Uafviklede spot- og terminsforretninger

Spot køb, aktier -10 14 4

Spot salg, aktier 16 3 19

Spot køb, rentekontrakter -80 104 24

Spot salg, rentekontrakter 6 3 9

Termin køb, til og med 3 mdr., rentekontrakter -333 383 50

Termin salg, til og med 3 mdr., rentekontrakter 266 173 439

* Noten er ens for Frøs Sparekasse og koncern

FRØS SPAREKASSE OG KONCERN 2018*

Netto  
markedsværdi

Positiv 
markeds værdi

Negativ 
markedsværdi

1 0 1

1 2 3

7 1 8

-3 8 5

-302 302 0

218 2 220
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NOTE 35: FINANSIELLE RISICI OG POLITIKKER OG MÅL 
FOR STYRINGEN AF FINANSIELLE RISICI 

Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer af 
risici. Formålet med sparekassens politikker for risikosty-
ring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. 
uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder.

Sparekassen har defineret følgende profil for de risici, som 
sparekassen maksimalt ønsker at påtage sig:

• En enkel kundeeksponering må ikke overstige 10 % af 
sparekassens kapitalgrundlag.

• En enkelt branche må ikke overstige 15 % af de samle-
de udlån og garantier. Landbrug og ejendomme må dog 
ikke overstige 10 %.

• Sparekassens renterisiko må ved en renteændring på 
1 %-point ikke overstige 5 % af sparekassens egentli-
ge kernekapital.

• Sparekassens aktieandel må max udgøre 25 % af 
sparekassens egentlige kernekapital.

• Sparekassens valutarisiko må ikke overstige 40 % af 
sparekassens egentlige kernekapital.

Sparekassen udvikler løbende værktøjer til identifikation 
og styring af de risici, som til dagligt påvirker sparekas-
sen. Bestyrelsen fastlægger 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 økonomi. Sparekassen anvender afledte fi-
nansielle instrumenter på specifikke områder til afdækning 
af egenbeholdningen. 

Kreditrisiko 

De væsentligste risici i sparekassen vedrører i sagens 
natur kreditrisiko. Sparekassens risikostyringspolitikker 
er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transakti-
oner 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 eksponerin-
ger i forhold til ethvert kreditinstitut, som sparekassen har 
forretninger med.

Den samlede krediteksponering er sammensat af balance-
førte og ikke balanceførte poster. Eksponeringer omfatter 
både den almindelige pengeinstitutforretning og handels-
aktiviteterne.

Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier over 
7,5 mio. kroner på individuel basis. Øvrige udlån og garan-
tier er omfattet af stikprøve 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 
kreditpolitikken, og under hensyntagen til en række stan  –
d ardvilkår.

Krediteksponeringer er opgjort som summen af udlån til 
amortiseret kostpris, uudnyttede kreditrammer og finan-
sielle garantier. Eksponeringen er opgjort før nedskrivnin-
ger og hensættelser.

Sparekassen klassificerer kunderne i 5 grupper i overens-
stemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet 
med eksponeringen til den enkelte kunde. Klassificeringen 
sker for privatkunder på baggrund af reel formue, rådig-
hedsbeløb, gældsfaktor og sikkerhed, mens erhvervs-
kunder klassificeres efter konsolidering, estimeret reel 
egenkapital og sikkerhed.

Fordelingen på bonitetskategorier kan illustreres således:

FRØS SPAREKASSE KONCERN

I % 2019 2018 2019 2018

Bonitetsklasse 2a/3 32% 30% 31% 30%

Bonitetsklasse 2b 51% 51% 52% 51%

Bonitetsklasse 2c 9% 9% 9% 9%

Bonitetsklasse 1 8% 10% 8% 10%

I alt 100% 100% 100% 100%
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Krediteksponeringer - brancher FRØS SPAREKASSE 2019

I 1.000 KRONER Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total

Offentlige myndigheder  -    -    -    -   

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 149.729 40.461 74.866  265.056 

Industri og råstofudvinding 117.175 31.934 19.221  168.330 

Energiforsyning 14.785 0 455  15.240 

Bygge- og anlæg 340.994 39.165 7.928  388.087 

Handel 373.877 75.281 36.645  485.803 

Transport, hoteller og restauranter 100.460 17.439 26.133  144.032 

Information og kommunikation 18.746 3.274 1.397  23.417 

Finansiering og forsikring 64.984 8.133 3.543  76.660 

Fast ejendom 212.364 28.645 20.058  261.067 

Øvrige erhverv 218.521 22.982 17.312  258.815 

I alt erhverv  1.611.635  267.314  207.558  2.086.507 

Private  2.803.938  341.073  235.332  3.380.343 

I alt  4.415.573  608.387  442.890  5.466.850 

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  1.743.488  757.350  197.348  2.698.186 

I alt  3.369.211  1.170.688  476.146  5.016.045 

Krediteksponeringer - bonitetsklasser FRØS SPAREKASSE 2019

I 1.000 KRONER Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total

Bonitetsklasse 2a/3  1.612.421  133.392  -    1.745.813 

Bonitetsklasse 2b  2.432.790  357.290  -    2.790.080 

Bonitetsklasse 2c  370.362  117.705  -    488.067 

Bonitetsklasse 1  -    -    442.890  442.890 

I alt  4.415.573  608.387  442.890  5.466.850 

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  -    2.568.084 

Bonitetsklasse 2c  326.912  117.205  -    444.117 

Bonitetsklasse 1  -    -    476.146  476.146 

I alt  3.369.211  1.170.688  476.146  5.016.045 
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For øvrige finansielle instrumenter, herunder tilgodehaven-
der hos andre kreditinstitutter, henvises til note 11. 
Der henvises ligeledes til note 13 for gruppering på sek-
torer og brancher.  

Krediteksponeringer for handelsaktiviteter kan dog 
opgøres således:

FRØS SPAREKASSE

I 1.000 KR. 2019 2018

Obligationer 1.380.182 1.328.294

Aktier 225.130 277.841

Derivater (med positiv 
markedsværdi) 2.556 2.571

I alt 1.607.868 1.608.706

KONCERN

I 1.000 KR. 2019 2018

Obligationer 1.380.182 1.328.294

Aktier 225.130 277.841

Derivater (med positiv 
markedsværdi) 2.556 2.571

I alt 1.607.868 1.608.706

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. Direktionen modtager ugentlig rappor-
tering om risici. Bestyrelsen modtager rapportering om 
udviklingen af markedsrisici på månedsbasis.

Renterisiko 
Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finans-
tilsynets vejledning. Sparekassen foretager løbende bereg-
ning af renterisikoen. Den samlede renterisiko udgjorde i 
gennemsnit 14,9 mio. kroner i 2019 mod 13,4 mio. kroner 
i 2018.

Forskellen mellem årene skyldes en generel lavere afdæk-
ning af beholdningen i 2019 i forhold til 2018. Desuden er 
en øget andel af overskudslikviditeten placeret i konverter-
bare realkreditobligationer. 

Aktierisiko 
Det er sparekassens politik at sprede sine aktieinvesterin-
ger 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 indbyg-
get et maksimum for den risiko, sparekassen må påtage sig. 

Ved udgangen af 2019 udgjorde sparekassens aktiebe-
holdning (ekskl. anlægsbeholdning) i alt 50,0 mio. kroner 
mod 77,7 mio. kroner i 2018. 

Valutarisiko  
Det er sparekassens politik, at den samlede valutaposition 
ikke må overstige 40 % af sparekassens egentlige kerne-
kapital. 

Sparekassens samlede valutaposition ultimo 2019 udgør 
126,4 mio. kroner, svarende til 18,5 % af den egentlige 
kernekapital. Valutapositionen ekskl. EUR udgør 3,5 % af 
den egentlige kernekapital.

Sparekassen har vedtaget retningslinjer for, hvilke valutaer 
det er tilladt at have eksponering i. Der henvises til note 31 
for yderligere oplysninger om valutarisici.

Likviditetsrisiko  
Sparekassens likvide beredskab bliver styret ved at 
opretholde tilstrækkelige likvider, ultra likvide værdipapi-
rer 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 %-point 
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 % af sparekassens indlån.
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Operationel risiko  
Sparekassen har med henblik på at mindske tab som følge 
af operationelle risici udarbejdet flere politikker. En central 
del heraf er sikkerhedspolitikken, 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 krisesituation. Sparekassen ønsker et 
stærkt kontrolmiljø, og har derfor også udarbejdet en ræk-
ke standarder for, hvorledes kontrol skal foregå. 

Sparekassen er qua sin størrelse afhængig af visse nøg-
lemedarbejdere. For at mindske afhængigheden, er der 
udarbejdet skriftlige arbejdsgange. Herudover søger spa-
rekassen i videst muligt omfang at uddanne medarbejdere 
på områder, hvor det vurderes, at den største afhængighed 
er til stede. Sparekassen har etableret såvel en complian-
ce- 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 begrænses under hensyn-
tagen til de omkostninger, der er forbundet hermed.

NOTE 36: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fi-
nansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansiel-
le rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). 

Årsrapporten præsenteres i danske kroner og afrundet til 
nærmeste 1.000 kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år.

Ændringer til præsentation og oplysninger  
Sparekassen har ændret klassifikation af enkelte regn-
skabsposter (negative renter, gebyrer og provisionsind-
tægter og andre hensatte forpligtelser) i forhold til sidste 
år. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede 
klassifikation. Ændringen har ikke påvirket årets resultat, 
årets totalindkomst, egenkapitalen eller balancesummens 
størrelse.  

Kommende ændringer til anvendt regnskabspraksis 
Finanstilsynet har i deres ændringsbekendtgørelse af 3. 
december 2018 vedtaget nye regler vedrørende indreg-
ning af leasing for leasingtager. Reglerne træder i kraft for 
regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020.

Indregning af leasing for leasingtager ændres, således at 
der ikke længere sondres mellem operationel og finansiel 
leasing. Alle leasingkontrakter behandles således ens og 
skal indregnes hos leasingtager som et leasingaktiv, der 
repræsenterer brugsretten til aktivet, som skal afskrives 
over leasingperioden. Ved første indregning måles lea-

singaktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen 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 virk-
ning fra 1. januar 2020. Det er sparekassens vurdering, at 
leasingreglerne vil medføre en forøgelse af sparekassens 
balance med 30,0 mio. kroner med en uvæsentlig effekt på 
resultatopgørelsen.

Væsentlig anvendt regnskabspraksis 
Klassifikation og måling af finansielle instrumenter

Klassifikation og måling af finansielle aktiver foretages på 
baggrund af de kontraktmæssige betalingsstrømme fra de 
finansielle aktiver og sparekassens forretningsmodel for 
de finansielle aktiver.

Dette betyder, at finansielle aktiver, hvor de kontraktmæs-
sige betalinger udelukkende består af rente og afdrag på 
de udestående beløb, skal klassificeres og efter første 
indregning måles i henhold til en af følgende forretnings-
modeller:

• Finansielle aktiver, som besiddes inden for rammerne 
af en forretningsmæssig målsætning om at inkassere 
aktivernes kontraktmæssige betalingsstrømme, der 
udelukkende består af betalinger på bestemte tids-
punkter af afdrag og renter på det udestående beløb. 
Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, måles 
efter første indregning til amortiseret kostpris.
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• Finansielle aktiver, som besiddes inden for rammerne 
af en forretningsmæssig målsætning, der kan opfyldes 
både ved at inkassere aktivernes kontraktmæssige 
betalingsstrømme, som udelukkende består af betalin-
ger på bestemte tidspunkter af afdrag og renter på 
det udestående beløb, og ved at sælge de finansielle 
aktiver. Finansielle aktiver, som indgår i denne katego-
ri, 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 resultatopgørelsen. 
Herunder indgår finansielle aktiver, der indgår i en 
handelsbeholdning, finansielle aktiver, der besiddes 
med det formål at realisere pengestrømme ved salg 
af aktiverne og en forretningsmodel, hvor finansielle 
aktiver styres, og resultatet vurderes på basis af 
dagsværdier.

Finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige betalinger 
ikke udelukkende består af rente og afdrag på de ude-
stående beløb, måles til dagsværdi gennem resultatop-
gørelsen. I denne kategori indgår kapitalandele, afledte 
finansielle instrumenter og fordringer med særlige indfriel-
sesvilkår, herunder konverteringsret, eller hvor afkastet er 
baseret på andet end en almindelig anerkendt rente.

Omklassificeringen mellem de ovenstående målingskate-
gorier foretages på baggrund af en vurdering af, om der er 
sket ændringer i den forretningsmæssige målsætning med 
de enkelte finansielle aktiver.

Sparekassens udlån og tilgodehavender måles til amortise-
ret kostpris. Øvrige finansielle aktiver måles til dagsværdi 
gennem resultatopgørelsen som følge af, at de indgår i en 
handelsbeholdning, eller fordi betalingsstrømmene ikke 
udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter 
af afdrag og renter på de udestående beløb.

Finansielle forpligtelser måles enten til amortiseret 
kostpris eller dagsværdi gennem resultatopgørelsen efter 
første indregning. Følgende finansielle forpligtelser skal 
indregnes til dagsværdi gennem resultatopgørelsen:

• Forpligtelser, der indgår i handelsbeholdning

• Forpligtelser med et eller flere indbyggede afledte 
finansielle instrumenter, som ikke lader sig adskille 
fra hovedkontrakten, eller hvor en separat måling 
af henholdsvis hovedkontrakten og det indbyggede 
finansielle instrument ikke er mulig.

Øvrige finansielle forpligtelser måles efter første indreg-
ning til amortiseret kostpris.

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetalingen 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 
tilgodehavender til amortiseret kostpris fratrukket det 
forventede kredittab.

Reguleringer til imødegåelse af tab som følge af kreditrisi-
ko indregnes i resultatopgørelsen under regnskabsposten 
nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender og 
hensættelser på garantier og lånetilsagn 
Nedskrivninger og hensættelser foretages når der er 
indtruffet objektive indikationer på kreditforringelse. 
Nedskrivninger og hensættelser er baseret på det forven-
tede kredittab i forhold til kreditrisikoen. Kreditrisikoen 
udgør sandsynligheden for, at låntager misligholder sine 
betalingsforpligtelser. Denne ændring medfører, at der 
allerede på tidspunktet for første indregning foretages en 
nedskrivning for forventet tab. I den nedenstående beskri-
velse omtales både nedskrivninger på udlån og tilgodeha-
vender og hensættelser på garantier og kredittilsagn under 
fællesbetegnelsen, nedskrivninger.

Opgørelsen af det forventede kredittab afhænger af, om 
der er indtruffet en væsentlig stigning i kreditrisikoen si-
den første indregning. Opgørelsen af nedskrivninger følger 
en model med tre stadier:

• Stadie 1 omfatter aktiver, hvor der ikke er sket en be-
tydelig stigning i kreditrisiko. I dette stadie beregnes 
nedskrivningerne svarende til det forventede kredit-
tab i 12 måneder.

• Stadie 2 omfatter aktiver, hvor der er sket en betydelig 
stigning i kreditrisikoen. I dette stadie beregnes ned-
skrivningerne svarende til det forventede kredittab i 
aktivets levetid.
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• Stadie 3 omfatter kreditforringede aktiver. I dette 
stadie beregnes nedskrivningerne baseret på en indivi-
duel vurdering af kredittabet i aktivets levetid.

Der har i regnskabsperioden ikke været ændringer i væ-
sentlige 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 hensæt-
telser på garantier og uudnyttede kredittilsagn indregnes 
som en forpligtelse. I resultatopgørelsen indregnes ned-
skrivninger og hensættelser under posten nedskrivninger 
på udlån.

Stadieinddeling 
Stadieinddelingen er baseret på sparekassens rating-mo-
deller i form af PD-modeller udviklet af SDC. Følgende prin-
cipper ligger til grund for inddelingen i stadie 2 og 3.

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

• Under 1 %: Sandsynligheden for misligholdelse (PD) i 
restløbetiden fordobles eller mere end fordobles, og 
12-måneders PD stiger med 0,5 %-point eller mere.

• 1 % og derover: Sandsynligheden for misligholdelse 

(PD) i restløbetiden fordobles eller mere end fordob-
les, eller 12-måneders PD stiger med 2 %-point eller 
mere.

Herudover vurderes kreditrisikoen at være steget betyde-
ligt, 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 % på balan-
cetidspunktet betragtes som værende forbundet 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 % er det 
sparekassens vurdering, at tilgodehavender hos danske 
kreditinstitutter og centralbanker har en lav kreditrisiko.

Kreditforringede aktiver (stadie 3) 
Udlån og andre tilgodehavender, der måles til amortiseret 
kostpris, samt garantier og kredittilsagn kan være kredit-
forringet, hvis en eller flere af følgende begivenheder er 
indtruffet:

• Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder

• Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af mang-
lende 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 indtrufne 
kredittab.

Herudover vurderes udlånet senest at være kreditforrin-
get, hvis låntager har været i restance i mere end 90 dage.

Definition af misligholdelse 
Fastlæggelse af, hvornår en låntager har misligholdt sine 
forpligtelser, er afgørende for opgørelsen af det forven-
tede 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. 

Vurderingen af, hvorvidt det er usandsynligt, at en låntager 
kan tilbagebetale sine forpligtelser, tager udgangspunkt i 
både kvalitative og kvantitative indikatorer. En kvalitativ 
indikator for erhvervslån kan for eksempel være, om der er 
brud på indgåede aftaler. Kvantitative indikatorer kunne for 
eksempel være en vurdering af, hvorvidt en låntager kan 
opfylde sine forpligtelser på andre lån, eller er i restance på 
andre lån.
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Forbedring af kreditrisikoen 
Forbedring af kreditrisikoen forudsætter, at Sparekassen 
kan vurdere, at låntager er ude af økonomiske vanskelighe-
der, og at låntager fremover kan honorere sine forpligtelser 
som aftalt.

Det kræver typisk, at følgende begivenheder er indtruffet:

• Rådighedsbeløb/virksomhedsresultat og konsolide-
ring er forbedret til et tilfredsstillende niveau

• Formue/egenkapital er positiv og gældsfaktor/solidi-
tet opfylder minimumskravene

• Likviditeten er tilstrækkelig til at honorere de fremti-
dige betalingsforpligtelser

• Der ikke længere forekommer kontraktbrud, overtræk 
eller kreditlempelser

Nedskrivninger i stadie 1 og 2: 
Opgørelsen af det forventede kredittab i stadie 1 og 2 
foretages baseret på en nedskrivningsmodel. Nedskriv-
ningsmodellen tager udgangspunkt i sandsynligheden 
for misligholdelse (PD), forventet krediteksponering ved 
misligholdelse (EAD) og forventet tabsandel ved mislighol-
delse (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 sparekassens datacentral 

SDC ved brug af statistiske modeller.

Fastlæggelsen af sandsynligheden for misligholdelse (PD) 
tager udgangspunkt i observerede misligholdelser igen-
nem en periode, som dækker over en økonomisk cyklus, 
og herefter konverteres de observerede misligholdelser 
til en estimeret sandsynlighed, der gælder for et bestemt 
tidspunkt (12 måneders PD). Livstid PD opgøres med ud-
gangspunkt 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 misligholdelse 
(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 udgangs-
punkt i historisk information om forventede ændringer i 
eksponering over lånenes levetid inden for det enkelte låns 
rammer. Der tages derved højde for afdragsprofil, førtids-
indfrielser og ændringer i brugen af kreditter.

Forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD) er estime-
ret på baggrund af forskellen mellem de kontraktuelle 
pengestrømme og de pengestrømme, som sparekassen 
forventer at modtage efter misligholdelse inklusiv penge-
strømme ved realisering af sikkerheder. Fastlæggelse af 
LGD tager udgangspunkt i de forventede sikkerhedsværdi-
er fratrukket omkostninger ved salg samt pengestrømme, 
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 fastforren-
tede udlån og tilgodehavender baseret på 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.

Fremadskuende makroøkonomiske senarier 
Fremadskuende information indgår i beregningen af 
forventet tab i form af makroøkonomiske prognoser og 
fremskrivninger. Frøs Sparekasse bruger en model herfor, 
der udvikles og vedligeholdes af Lokale Pengeinstitutter 
(LOPI).

Modellen er opbygget omkring fastlæggelsen af historiske 
sammenhænge mellem nedskrivninger inden for en række 
sektorer og brancher og en række forklarende makroøko-
nomiske variabler. Disse sammenhænge tilføres herefter 
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, mens 
der for løbetider udover 2 år foretages en lineær interpola-
tion mellem nedskrivningsprocenten for år 2 og nedskriv-
ningsprocenten i år 10, hvor der i modelmæssig henseende 
antages at indtræffe en ’langtidsligevægt’ opgjort som et 
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strukturelt niveau fra prognoserne. Løbetider udover 10 år 
tildeles i modelmæssig henseende samme nedskrivnings-
procent som langtidsligevægten i år 10. Endelig transfor-
meres de beregnede nedskrivningsprocenter til justerings-
faktorer, der korrigerer datacentralens estimater i de 
enkelte sektorer og brancher. Instituttet foretager tilpas-
ninger til disse, baseret på egne forventninger til fremtiden, 
og med udgangspunkt i lånesammensætning en. baseret på 
egne forventninger til fremtiden, og med udgangspunkt i 
lånesammensætningen.

Ledelsesmæssige tillæg 
Sparekassen foretager på hver balancedag en vurdering af, 
om der er behov for korrektioner til de forventede kredit-
tab, 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 spare-
kassens 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 ba-
seret på forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 
før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede 
fremtidige betalinger på udlånet.

Til beregningen af nutidsværdien anvendes for fastforren-
tede 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 kostpris, 
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 enkelte 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 forsøges 
indgået en frivillig aftale, hvor sparekassen bliver delvist 
indfriet.

Efter eventuelt ophør af indregning af udlån fortsætter 
gældsinddrivelsesprocessen. For erhvervskunder fort-
sætter 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. I enkelte tilfælde sendes sager til inddrivelse via et 
inkasso selskab, som står for inddrivelse af gælden.

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, 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 markedsbaserede parametre. Afledte finansielle 
instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis 
andre passiver.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-
ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 
for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en 
indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sam-
men med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den 
sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultat-
opgørelsen som finansielle poster.

Obligationer til dagsværdi 
Obligationer der indgår i en handelsbeholdning eller besid-
des med det formål at realisere pengestrømme ved salg af 
aktiverne, eller styres og vurderes på basis af dagsværdi, 
måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekur-
sen for det pågældende marked på balancedagen. Udtruk-
ne obligationer måles til nutidsværdien.

Hvis markedet for en eller flere obligationer er illikvidt, 
eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fast-
sætter sparekassen dagsværdien ved brug af anerkendte 
værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter 
anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem 
uafhængige parter eller henvisning til andre tilsvarende 
instrumenter. 

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

Dagsværdien for unoterede sektoraktier tager udgangs-
punkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende 
eller alternativt kapitalværdiberegninger. Øvrige unotere-
de aktier er opgjort til indre værdi.

Generelt om indregning og måling  
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidli-
gere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde sparekassen, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomi-
ske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for 
første indregning til kostpris. Måling efter første indreg-
ning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 
risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflæg-
ges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger på 

domicilejendomme direkte 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 spa-
rekassen i alt væsentlighed har overført alle risici og afkast 
tilknyttet ejendomsretten. 

Koncernregnskab og konsolideringsprincipper  
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber 
for Frøs Sparekasse og dets dattervirksomheder: Ejen-
domsselskabet Frøs A/S og Rødding Ejendomsselskab 
ApS. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sam-
menlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved 
konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, interne mellemværender 
og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, 
der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i 
overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabs-
praksis.

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 dattervirksomhedernes netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Omregning af fremmed valuta  
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første ind-

regning til transaktionsdagens kurs. 

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære 
poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktions-
dagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis 
balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som 
kursreguleringer.

Modregning  
Sparekassen modregner tilgodehavender og forpligtelser, 
når sparekassen har en juridisk ret til at modregne de ind-
regnede beløb og samtidig har til hensigt at nettomodreg-
ne eller realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidig.

Resultatopgørelsen  
Renter, gebyrer og provisioner 

Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatop-
gørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer 
(f.eks. etableringsgebyrer), der er en integreret del af den 
effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amor-
tiseret kostpris og dermed som en integreret del af det 
finansielle instrument (udlån) under renteindtægter.

Behandlinger af negative renteindtægter og positive 
renteudgifter adskiller sig ikke fra behandlingen af rente-
indtægter og renteudgifter. Negative renteindtægter og 
positive renteudgifter er præsenteret på hver sin særskilte 
linje i resultatopgørelsen.

Renteindtægter på udlån, der klassificeres som stadie 
3, beregnes på baggrund af nettobeløbet efter nedskriv-
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ninger. På øvrige udlån beregnes renten baseret på det 
kontraktmæssigt udestående beløb.

Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, 
periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i 
resultatopgørelsen på transaktionsdagen.

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

Udgifter til personale og administration  
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale 
omkostninger, pensioner m.v. til sparekassens personale. 
Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder ju-
bilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser indregnes i 
takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der 
giver ret til de pågældende ydelser og goder.

Pensionsordninger  
Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsord-
ninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsba-
serede ordninger indbetales faste bidrag til en uafhængig 
pensionskasse. 

Sparekassen har ingen forpligtelse til at indbetale yder-
ligere bidrag, og der er ikke indgået ydelsesbaserede 
ordninger.

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

Andre driftsudgifter 
Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær 
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 resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalind-
komst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst 
og direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende 
aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt 
aconto skat.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder 
skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 
underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil ak-
tivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i 
udskudte 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 
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster 
(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige 
underskud).

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i 
balancen med den værdi aktivet forventes at kunne realise-
res til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtel-
ser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremti-
dige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på 
hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden 
vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, 
at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

Balancen  
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 
centralbanker  
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 
centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og 
måles efterfølgende til amortiseret kostpris. 

Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter 
og centralbanker 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt 
tidsindskud i centralbanker. Gæld til kreditinstitutter og 
centralbanker omfatter gæld til disse. 

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris. Gæld måles 
til amortiseret kostpris.
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  
En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor sparekas-
sen kan udøve bestemmende indflydelse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og 
måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), 
hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den for-
holdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige 
indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes sparekassens andel af 
resultatet efter skat, efter eliminering af urealiserede 
koncerninterne gevinster og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomhe-
der overføres til reserve for nettoopskrivning efter indre 
værdis metode under lovpligtige 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 sparekassen selv 
benytter til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. 

Domicilejendomme måles efter første indregning til 
omvurderet værdi, i overensstemmelse med principper-
ne i bilag 9 til regnskabsbekendtgørelsen. Omvurdering 
foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige 
forskelle i dagsværdien. Ejendommenes dagsværdi revur-
deres årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier for 

de forventede fremtidige pengestrømme. Fastsættelsen 
af den omvurderede værdi af domicilejendomme er for-
bundet med et væsentlig skøn, som knytter sig primært til 
fastlæggelsen af ejendommenes forrentningskrav. 

Der har ikke været involveret eksterne eksperter i målin-
gen af domicilejendomme.

Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi 
indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenka-
pitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med 
mindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne 
opskrivninger. Afskrivninger foretages på baggrund af den 
opskrevne værdi. Domicilejendomme afskrives over en 
periode på 50 år.

Investeringsejendomme 
Investeringsejendomme er ejendomme, som besiddes for 
at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster.

Investeringsejendomme måles efter første indregning til 
dagsværdi i overensstemmelse med principperne i bilag 9 
til regnskabsbekendtgørelsen. Ændringer i dagsværdi på 
investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen.

Der har ikke medvirket eksterne eksperter i forbindelse 
med værdiansættelsen af investeringsejendomme.

Øvrige materielle anlægsaktiver 
Øvrige materielle aktiver måles ved første indregning til 
kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen 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 forven-
tede brugstid på mellem 3 og 7 år.

Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskriv-
ningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, 
og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den 
højeste af nettosalgsprisen og nytteværdien.

Aktiver i midlertidig besiddelse 
Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter materielle aktiver 
overtaget i forbindelse med nødlidende eksponeringer. Ak-
tiverne måles til det laveste beløb af den regnskabsmæssi-
ge værdi eller dagsværdi med fradrag af omkostninger ved 
salg. Aktiverne er kun midlertidigt i sparekassens besid-
delse 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 besiddel-
se indregnes i resultatopgørelsen under posten nedskriv-
ninger på udlån og tilgodehavender.

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

Periodeafgrænsningsposter  
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver om-
fatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver 
omfatter indtægter, der er indgået før balancetidspunktet, 
men som vedrører senere regnskabsperioder, herunder 
forud modtagne provisioner.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Indlån og anden gæld 
Indlån og anden gæld omfatter indlån med modparter, 
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 omfatter negativ 
markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og ud-
gifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets 
afslutning, herunder skyldige renter. Bortset fra afledte 
finansielle instrumenter, der har en negativ værdi på balan-
cedagen og som måles til dagsværdi, måles regnskabspos-
ten ved første indregning til kostpris og efterfølgende til 
amortiseret kostpris.

Øvrige finansielle forpligtelser  
Øvrige finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret 
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, ind-
regnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, 
at forpligtelsen vil medføre et træk på sparekassens øko-
nomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. 
Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostning er, 
som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. 

Efterstillede kapitalindskud 
Efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris. 
Omkostninger, herunder stiftelsesprovision, som er direkte 
forbundet med efterstillede kapitalindskud, fradrages i 
den initiale dagsværdi og indregnes i resultatopgørelsen 
efter den effektive rentes metode.

Egenkapital 
Opskrivningshenlæggelser 
Opskrivningshenlæggelser omfatter opskrivninger på 
sparekassens domicilejendomme efter fradrag af udskudt 
skat. Opskrivningen opløses, når ejendommen nedskrives 
eller sælges.

Foreslået garantrente 
Garantrenten indregnes, som en gældsforpligtelse, på 
tidspunktet for vedtagelse på repræsentantskabsmødet. 
Den foreslåede garantrente for regnskabsåret vises, som 
en særskilt post under egenkapitalen. Garantrenten vises 
endvidere i resultatdisponeringen.

Hybrid kernekapital  
Hybrid kernekapital med uendelig løbetid, og hvor spare-
kassen har en ubetinget ret til at undlade at betale renter, 
klassificeres som egenkapital. Betaling af renter behandles 
som udbytte, og indregnes direkte på egenkapitalen. Årets 
renter af hybrid kernekapital vises endvidere i resultatdis-
poneringen.

Leasing  
Leasing som leasingtager 
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler 
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperio-
den.

Leasing som leasinggiver 
Tilgodehavende beløb hos leasingtagere af finansielle lea-
singkontrakter indregnes som udlån svarende til nettoinve-
steringen i leasingkontrakterne. Indtægter fra finansielle 
leasingkontrakter periodiseres over kontraktens løbetid, 
således at der afspejles et konstant periodisk afkast af 
investeringen.

Aktiver, der indgår i operationel leasing, indgår i balancen 
efter reglerne gældende for det pågældende aktiv (ejen-
domme/øvrige materielle aktiver). Leasingindtægter fra 
operationelle leasingkontrakter indregnes lineært over den 
aktuelle leasingperiode.

Hoved- og nøgletal  
Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med 
regnskabsbekendtgørelsens krav.
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NOTE 37: REGNSKABSMÆSSIGE SKØN, OG 
FORUDSÆTNINGER OG USIKKERHEDER

Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsæt-
ninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. 
Disse skøn foretages af sparekassens ledelse i overens-
stemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af 
historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen 
anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne 
kan være ufuldstændige og uventede fremtidige begiven-
heder 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 ledelsen en 
række regnskabsmæssige vurderinger, der danner grund-
lag 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 foretager i 
forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og 
forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikker-
heder forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten for 
2019, 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

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier 
og kredittilsagn 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er foretaget 
i overensstemmelse med regnskabspraksis og er baseret 
på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætnin-
ger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og 
påvirkningen kan være væsentlig.

Måling af udlån bliver væsentligt påvirket af den nuværen-
de 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 modtaget, 
er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, 
herunder realisationsværdier af sikkerheder, også undergi-
vet væsentlige skøn.

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

Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, belig-
genhed i det pågældende område, ejendommens anvendel-
sesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdel

sesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet 
for tomgang m.v. 

Værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens eks-
poneringer 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 konstaterer sparekassen at 
handel med denne type aktiver, der indgår i beregningerne 
af nedskrivningsbehovet på især denne type låntagere 
sker til lave priser. En afgørende faktor for nedskrivninger 
på landbrugseksponeringer er værdien af landbrugsjorden, 
og i de foretagne nedskrivningsberegninger for de land-
brugseksponeringer, hvor der er vurderet at være kredit-
forringelse (stadie 3), er der maksimalt anvendt en hektar 
pris på 120 t. kroner. 

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med op-
gørelse af nedskrivninger som følge af usikkerhed i den 
fremtidige betalingsevne. Selvom kunderne 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.

Forventet tab og fremadskuende makroøkonomiske 
scenarier 
Fastlæggelse af forventet tab er baseret på ledelsens 
forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling. Så-
danne forventninger er forbundet med en stor grad af skøn 
fra ledelsen. Ledelsen foretager dette skøn med 
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udgangspunkt i forskellige scenarier (et normalt scenarie, 
et positivt scenarie og et negativt scenarie). Disse tre 
scenarier tildeles en sandsynlighedsvægt afhængigt af 
ledelsens vurdering af de nuværende forventninger til 
fremtiden. Fastlæggelsen af scenarier og sandsynligheds-
vægtning heraf er forbundet med usikkerhed, og en ændring 
til 100 % sandsynlighed for negativt scenarie vil medføre 
en forøgelse af nedskrivninger.

Ud over fastlæggelse af forventninger til fremtiden er 
nedskrivninger i stadie 1 og 2 ligeledes behæftet med en 
usikkerhed som følge af, at modellerne ikke tager højde for 
alle relevante forhold. Derfor har det været nødvendigt at 
supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige 
skøn. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig til svage kun-
der i stadie 2, OIK kunder med meget lav eksponering samt 
lånetilsagn. Fastlæggelsen af det ledelsesmæssige skøn 
er foretaget ud fra en konkret vurdering af det enkelte 
segment og de berørte låntagere. Vurderingen af effekten 
for den langsigtede sandsynlighed for misligholdelse for 
disse låntagere, og segmenter ved henholdsvis forbedret 
og forværret udfald af makroøkonomiske scenarier, er 
forbundet med skøn.

Måling af værdipapirer 
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 værdipapirer, 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 værdipapirer hvor der 
ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved 
hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknik-
ker, der baserer sig på observerbare 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 markedsdata. Hertil 
kommer, at der for en række unoterede aktier ikke har 
været omsætning heri i en årrække. Måling af unoterede 
aktier og obligationer er derfor opgjort til skønnet mar-
kedsværdi, og er således behæftet med usikkerhed.

Måling af investerings- og domicilejendomme 
Fastsættelsen af den omvurderede værdi af domicilejen-
domme er forbundet med et væsentligt skøn. Skønnet 
knytter sig primært til fastlæggelsen af ejendommens for-
rentningskrav og driftsafkast. Domicilejendomme udgøres 
af lokaler, hvorfra der udøves aktiv pengeinstitutvirksom-
hed samt tilhørende kælder- og loftslokaler. I forbindelse 
med værdiansættelsen er der anvendt forskellige kvadrat-
meterpriser i forhold til de alternative anvendelsesmulig-
heder, som de enkelte lokaler vurderes at have.
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