
   

 

 
 
NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6 
1007 København K 
 
  Mariager, den 3. november 2010 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 
 

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2010.. 
 
Under henvisning til reglerne om børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser, 
fremsendes hermed Østjydsk Banks periodemeddelelse efter 3. kvartal 2010. 
 
Østjydsk Bank opnåede efter 3. kvartal 2010 et resultat på 67,5 mio. kr., før indregning af ban-
kens udgifter til Bankpakke I, og efter indregning af disse udgifter, blev resultatet på 30,7 mio. 
kr. før skat. I samme periode af 2009 blev resultatet på 28,5 mio. kr. 
 
Regnskabet viser følgende hovedpunkter: 
 

 Netto rente- og gebyrindtægter øget med 6,3 % 
Tilfredsstillende udvikling i bankens basisindtjening – netto rente- og gebyrindtæg-
terne steg med 6,3 %.  
 

 Udlån og garantier øget med 4,5 % 
Samlet set er udlån og garantier øget med 4,5 %. Indlån og anden gæld er forøget 
med 20,1 %. 

 
 Solvens styrket 

Pæn soliditet, med en ansvarlig kapital på 1.215 mio. kr., og en solvensprocent som 
er forøget til 18,6 %. 

 
 Likviditetsoverdækning på over 250 % 

Banken har likviditetsreserver, der betyder at bankens likviditetsoverdækning er på 
256,6 %, set i forhold til lovkrav omkring likviditet. 
 

 Forventningerne fastholdes 
Fastholdelse af forventningerne til et årsresultat før kursreguleringer og nedskriv-
ninger i niveauet 115 – 125 mio. kr. 
 

Henset til bankens samlede omkostninger til Bankpakke I i perioden, samt til den aktuelle kon-
junktursituation, anses det opnåede resultat som tilfredsstillende. 
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Driftsresultatet: 
 
Bankens netto rente- og gebyrindtægter forøgedes fra 208,5 mio. kr. i 2009 til 221,6 mio. kr. i 
2010. 
 
Kursreguleringerne efter 3. kvartal 2010 blev på 25,4 mio. kr., hvor tilsvarende periode i 2009 
udviste et resultat på 11,1 mio. kr.  
 
Bankens driftsudgifter, incl. afskrivninger på inventar, er i overensstemmelse med det budgette-
rede, og udgør 106,2 mio. kr., sammenholdt med 98,9 mio. kr. i 2009. 
 
”Andre driftsudgifter” dækker primært over bankens provisionsbetaling til staten for at deltage i 
Bankpakke I, og udgør 21,7 mio. kr. efter 3. kvartal af 2010. Tilsvarende beløb for samme peri-
ode af 2009 var på 20,8 mio. kr. 
 
Bankens nedskrivninger på egne udlån er opgjort til 71,8 mio. kr., hvortil kommer nedskrivning 
som følge af bankens deltagelse i Bankpakke I med 15,7 mio. kr. Banken har således i 3. kvartal 
valgt at nedskrive den resterende del af sin forholdsmæssige andel af garantien over for Det 
Private Beredskab fuldt ud. Samlet set, er der nedskrevet 87,5 mio. kr. efter 3. kvartal, sammen-
holdt med 70,6 mio. kr. efter samme periode i 2009.  
 
Bankens nedskrivninger fordeler sig primært på en lang række individuelle nedskrivninger, især 
henført til mindre handels- og produktionsvirksomheder i bankens lokalområde. Som tidligere 
nævnt, har den finansielle krise således primært ramt erhvervsvirksomhederne, hvorimod pri-
vatsegmentet, indtil videre, fortsat kun i meget begrænset omfang har været påvirket af krisen.  
 
Bankens udlånsportefølje har en stor spredning på sektorer og brancher, og indeholder ikke pan-
tebrevs- eller spekulationskreditter i værdipapirer, ligesom andelen af bankens udlånsportefølje 
der relateres til ejendomsmarkedet og landbrugssegmentet, ligger på et relativt lavt niveau.   
 
Bankens samlede udgifter til Bankpakke I, igennem årets 3 første kvartaler, kan samlet opgøres 
til 36,8 mio. kr., fordelt med 21,1 mio. kr. i provision for ordningen, og 15,7 mio. kr. som ned-
skrivningen på bankens andel af garantien over for Det Private Beredskab. 
 
Resultat før skat er opgjort til 30,7 mio. kr. efter 3 kvartal af 2010, sammenholdt med 28,5 mio. 
kr. for samme periode i 2009. 
 
 
Balancen: 
 
Bankens samlede balance udgør ultimo september 2010, 6.691 mio. kr.; svarende til en stigning 
på 14,5 % i forhold til 5.840 mio. kr. på samme tid i 2009.  
 
Bankens udlån er opgjort til 5.019 mio. kr., svarende til en stigning på 504 mio. kr. (11,1 %) i 
forhold til samme tidspunkt i 2009. Stigningen skyldes primært omlægning af udlandslån mod 
garanti fra banken, til nu at være udlån i egne bøger. Bankens garantiportefølje er således redu-
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ceret med 13,5 %, fra 1.680 mio. kr. til 1.454 mio. kr. Denne omlægning er nu gennemført, og 
der forventes herefter en beskeden vækst i udlånsmassen. 
 
Udløbet af den generelle statsgaranti, ved udgangen af 3. kvartal 2010, har forløbet tilfredsstil-
lende, og bankens indlån og anden gæld udgør 3.630 mio. kr., mod 3.007 mio. kr. ved samme 
tid i 2009. Stigningen på 623 mio. kr., kan fordeles med 176 mio. kr. i indlån, og 447 mio. kr. i 
anden gæld. 
 
Banken har en historisk høj likviditetsoverdækning, set i forhold til lovkravet, idet denne udgør 
256 %. Den solide likviditetsoverdækning har bl.a. baggrund i hjemtagelsen/udstedelsen af 
statsgaranterede obligationslån, med 3 års løbetid, for mere end 1.700 mio. kr.  
 
 
Kapitalforhold: 
 
Bankens egenkapital er øget fra 644 mio. kr. efter 3. kvartal 2009 til nu at udgøre 655 mio. kr. 
 
Bankens samlede efterstillede kapitalindskud udgør 560 mio. kr., og den samlede ansvarlige 
kapital kan således opgøres til 1.215 mio. kr. ultimo september 2010.  
 
Såvel bankens kernekapitalprocent, som bankens solvensprocent er styrket, set i forhold til 3. 
kvartal 2009. Kernekapitalprocent udgør således 12,5 %, mod 12,0 % i 2009, og solvensprocen-
ten udgør 18,6 % mod 18,2 % i 2009. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 9,7 %, 
hvilket betyder, at bankens solvensoverdækning er på 91,8 %. 
 
 
Østjydsk Bank fastholder forventningerne til 2010: 
 
Østjydsk Bank A/S fastholder tidligere udmeldte forventninger, til et resultat før kursregulerin-
ger og nedskrivninger for hele 2010 i niveauet 115 – 125 mio. kr. 
 
Eventuelle spørgsmål til denne periodemeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Vendelbo. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Ø S T J Y D S K   B A N K   A / S 
 

Jens Vendelbo 
Bankdirektør 

 
 
 



   

 

Hovedtal vedr. resultat pr. 30. september
Helår

2010 2009 2009
1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Renteindtægter....................................................................... 269.383 275.620 364.546
Renteudgifter.......................................................................... -92.043 -112.229 -140.459

Netto renteindtægter ........................................................... 177.340 163.391 224.087

Udbytte af aktier m.v……………………………………………… 784 1.078 1.090
Gebyrer og provisionsindtægter mv........................................ 45.999 45.945 62.316
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter..................................... -2.497 -1.895 2.717

Netto rente- og gebyrindtægter........................................... 221.626 208.519 284.776

Kursreguleringer..................................................................... 25.431 11.146 15.672
Andre driftsindtægter.............................................................. 46 -360 250
Omkostninger og afskrivninger på inventar mv....................... -106.187 -98.943 -137.746
Andre driftsudgifter................................................................. -21.730 -20.787 -28.861
Nedskrivninger på udlån m.v. ................................................ -87.517 -70.631 -110.765
Resultat tilknyttede virksomheder........................................... -993 -455 -287

Resultat før skat.................................................................... 30.676 28.488 23.039

Skat ....................................................................................... -8.079 -5.748 -4.674

Resultat efter skat ................................................................ 22.597 22.740 18.365
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Balance pr. ultimo september  
 

AKTIVER  Helår
2010 2009 2009

1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker....... 28.829 128.629 112.933
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker................ 817.938 360.953 449.755
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris............... 5.019.439 4.515.298 4.671.510
Obligationer til dagsværdi............................................................. 457.569 496.143 574.891
Aktier m.v..................................................................................... 199.219 184.973 187.330
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder...................................... 1.656 1.515 2.649

Grunde og bygninger i alt......................................................... 75.971 73.850 79.822
    Investeringsejendomme........................................................... 11.293 8.749 13.939
    Domicilejendomme.................................................................. 64.678 65.101 65.883

Øvrige materielle aktiver............................................................... 6.066 7.218 6.322
Midlertidigt overtagne aktiver........................................................ 23.165 16.773 15.042
Andre aktiver................................................................................ 61.235 54.718 32.915
Periodeafgrænsningsposter......................................................... 411 411 411
 
AKTIVER I ALT............................................................................ 6.691.498 5.840.481 6.133.580

PASSIVER  

Gæld:
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker..................................... 698.641 1.122.745 956.872
Indlån og anden gæld................................................................... 3.630.389 3.006.626 3.327.379
Udstedte obligationer til dagsværdi............................................... 10.000 0 0
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris................................ 806.578 200.000 200.000
Andre passiver............................................................................. 288.381 276.970 429.995
Periodeafgrænsningsposter......................................................... 1.503 1.885 1.898
Gæld i alt..................................................................................... 5.435.492 4.608.226 4.916.144

Hensatte forpligtelser:
Hensættelser til udskudt skat………………………………………… 3.054 3.211 3.110
Hensættelser til tab på garantier…………………………………… 37.957 24.554 21.831
Hensatte forpligtelser i alt………………………………………… 41.011 27.766 24.941

Efterstillede kapitalindskud ……………………………………… 560.244 560.244 560.244

Egenkapital:
Aktiekapital............................................................................... 72.000 72.000 72.000
Akkumulerede værdireguleringer………………………………… 4.872 4.983 4.872
heraf opskrivningshenlæggelser............................................... 4.872 4.983 4.872

Overført overskud eller underskud ........................................... 577.879 567.262 555.379
Egenkapital i alt.......................................................................... 654.751 644.245 632.251

PASSIVER I ALT......................................................................... 6.691.498 5.840.481 6.133.580

Garantier…………………………………………………………… 1.454.136 1.680.372 1.576.002
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