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NASDAQ OMX Copenhagen A/S 

Nikolaj Plads 6 

1007 København K 

  Mariager, den 5. februar 2013 

 

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2013 

 

Årsregnskabsmeddelelse for 2012.. 

 

Østjydsk Bank kom ud af 2012 med et underskud på 202,9 mio. kr. før skat og 153,9 mio. kr. 

efter skat. Ledelsen vurderer det opnåede resultat som stærkt utilfredsstillende. 

  

Årsregnskabet viser bl.a. følgende: 

 

 Tidligere udmeldte forventninger om niveau for resultat før kursreguleringer og ned-

skrivninger blev indfriet med et resultat på 139 mio. kr.  

 Kursreguleringer viser et tilfredsstillende resultat på 22 mio. kr.  

 Nedskrivninger udgør 364 mio. kr. Nedskrivningerne er begrundet i særligt 3 forhold: 

 

o De fortsat negative konjunkturer. Dette forhold udgør en betydelig del af de samlede 

nedskrivninger. 

o Afdækning af renteusikkerhed, eftersom kundernes renteafdækningskontrakter har 

udviklet sig negativt. Dette har haft konsekvenser for vurderingen af, om kunden er i 

OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), og en række engagementer er således 

konstateret i OIV, hvilket har medført nedskrivningsbehov. 

o Indfasningen af de nye og mere præcise regler for identifikation af OIV, samt den 

deraf følgende ændrede værdiansættelse af sikkerheder i de pågældende engagemen-

ter har påvirket det samlede nedskrivningsbehov i betragteligt omfang.  

 

 Likviditetssituationen er fortsat god, idet bankens likviditetsoverdækning udgør 215 % 

 Solvensprocenten er faldet til 14,8 %. Bankens individuelle solvensbehov, opgjort efter 

sandsynlighedsmodellen, udgør 10,4 % Den samlede ansvarlige kapital udgør 1.169 

mio. kr. 

 Banken iværksætter tiltag til styrkelse af banken, herunder ledelsesmæssige ændringer. 

 

Vedlagte regnskabsoplysninger med tilhørende kommentarer tager udgangspunkt i bankens re-

viderede regnskab. 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

Thorvald Christensen           Jens Vendelbo  

Bestyrelsesformand              Bankdirektør 
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5 års hovedtal  

 2012 2011 2010 2009 2008 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

Driftsregnskabet 

Nettorenteindtægter 224.709 244.548 235.126 224.087 206.176 

Gebyrer og provisionsindtægter mv. 72.793 59.163 61.753 62.316 66.231  _______ _______ _______ _______ _______ 

Netto rente- og gebyrindtægter 298.501 301.434 294.516 284.776 271.384 

Kursreguleringer 22.245 - 4.720 33.177 15.672 - 31.024 

Andre driftsindtægter 580 207 177 250 229 

Driftsudgifter inkl. afskrivninger 152.584 150.923 147.234 137.746 136.682 

Andre driftsudgifter 6.745 9.896 21.600 28.861 6.995 

Nedskrivninger på udlån mv. 364.019 127.764 143.670 110.765 48.487  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årets resultat før skat -202.927 10.460 13.748 23.039 48.452 

Årets resultat -153.923 7.513 8.920 18.365 38.737 

 

Udvalgte balanceposter 

Udlån 4.695.276 4.895.851 4.910.731 4.671.510 4.343.472 

Indlån (incl. puljer) 5.154.176 4.334.765 3.591.642 3.327.379 2.793.838 

Egenkapital 561.834 716.818 648.578 632.251 619.544 

Ansvarlig kapital 1.169.259 1.303.147 1.208.822 1.192.495 1.022.788 

Aktiver i alt 7.632.289 7.331.935 6.978.920 6.133.580 5.902.454 

 

Eventualforpligtelser 

Garantier 1.499.925 1.386.162 1.380.564 1.576.002 1.907.335 

 

Nøgletal 

Solvensprocent 14,8 18,0 17,7 17,7 15,8 

Kernekapitalprocent 10,8 13,9 12,5 12,0 9,5 

Egenkapitalforrentning før skat -31,7 1,8 2,1 3,7 8,0 

Egenkapitalforrentning efter skat -24,1 1,1 1,4 2,9 6,4 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 215,1 257,6 244,0 174,3 158,7 

Årets resultat pr. aktie -160,3 8,9 12,4 25,5 53,8 

Indre værdi pr. aktie 588 748 917 918 899 

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0 

Børskurs/årets resultat pr. aktie -1,4 19,6 30,5 16,9 7,5 

Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,39 0,23 0,41 0,47 0,45 
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Østjydsk Bank fik underskud i 2012. 
  

Østjydsk Bank realiserede i 2012 et underskud før skat på 202,9 mio. kr., hvor det tilsvarende 

resultat for 2011 var et overskud på 10,5 mio. kr. Resultatet for 2012 er væsentligt påvirket af 

nedskrivninger på udlån og tilgodehavender.  

 

Resultatet er således på niveau med bankens tidligere udmeldinger, jfr. bankens fondsbørsmed-

delelse af 25. januar 2013, idet der heraf fremgik, at banken forventede et underskud før skat, i 

niveauet 175 – 200 mio. kr., for 2012. 

 

Ledelsen anser det opnåede resultat som stærkt utilfredsstillende. 

 

Ultimo 2012 er balancen opgjort til 7.632 mio. kr., hvor balancen ultimo 2011 var på 7.332 mio. 

kr. 

 

I forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport for 2011, meddelte banken, at der for-

ventedes et årsresultat for 2012 i niveauet 125 – 140 mio. kr. før kursreguleringer og nedskriv-

ninger. I bankens halvårsrapport for 2012 opjusterede banken forventningerne til niveauet 140 – 

150 mio. kr. før kursreguleringer og nedskrivninger. 

 

Banken realiserede i 2012 et resultat på 139 mio. kr. før kursreguleringer og nedskrivninger, 

hvilket således er på niveau med de tidligere udmeldte forventninger. Ledelsen anser det primæ-

re driftsresultat som tilfredsstillende. 

 

 

Driftsresultatet 
 

Bankens netto rente- og gebyrindtægter er opgjort til 298,5 mio. kr., mod 301,4 mio. kr. i 2011, 

svarende til et fald på 1,0 %.   

 

Faldet er begrundet i faldende nettorenteindtægter, bl.a. som følge af, at banken har valgt at 

amortisere step-up på den statslige hybride kernekapital, som blev hjemtaget i 2009, hvilket har 

betydet en udgift på 6,4 mio. kr. i 2012. Amortiseringen skyldes, at banken ikke længere forven-

ter at kunne indfri kapitalen til kurs pari, men til kurs 105. Når der ses bort fra denne indreg-

ning, er de øvrige nettorenteindtægter reduceret med 5,5 %. Garantiprovisioner og gebyrer mv. 

er øget med 23,0 % i forhold til 2011. 

 

Bankens kursreguleringer udviser et tilfredsstillende positivt resultat på 22,2 mio. kr., sammen-

holdt med negative kursreguleringer i 2011 på 4,7 mio. kr. Kursgevinsten i 2012 fremkommer 

som følge af en gevinst på obligationsbeholdningen på 3,2 mio. kr., en gevinst på aktiebehold-

ningen på 7,6 mio. kr., en gevinst fra valutaområdet på 11,8 mio. kr. og et tab på øvrige kursre-

guleringer på 0,4 mio. kr. 

  

Bankens samlede omkostninger, inkl. afskrivninger på bygninger og inventar, blev på 152,6 

mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 1,1 % i forhold til 150,9 mio. kr. for 2011. Stignin-
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gen skyldes dels øgede edb-omkostninger og dels øgede afskrivninger på bankens bygninger i 

2012. 

 

Resultatposten ”Andre driftsudgifter” er opgjort til 6,7 mio. kr., og denne post indeholder pri-

mært Østjydsk Banks betaling til indskydergarantiordningen. I 2011 udgjorde ”Andre driftsud-

gifter” 9,9 mio. kr. 

 

Nedskrivninger på udlån og garantier mv. blev på 364,0 mio. kr., svarende til en stigning på 185 

% i forhold til nedskrivningsbeløbet på 127,8 mio. kr. i 2011. Omregnet til % af udlåns- og ga-

rantimassen, steg nedskrivningsprocenten i 2012 til 5,3 %, hvor nedskrivningsprocenten i 2011 

var på 1,9 %. 

 

Med samlede nedskrivninger på 364 mio. kr. er de akkumulerede nedskrivninger ultimo året 

opgjort til 660 mio. kr., svarende til 9,6 % af bankens udlån og garantier.  

 

De meget store nedskrivninger henover 2012 har baggrund i flere sammenfaldende negative 

forhold:  

 

o De fortsat negative konjunkturer, for især mindre erhvervsvirksomheder, betyder at 

der i løbet af 2012 har måttet afsættes betydelige nedskrivninger til imødegåelse af 

tab. Dette forhold udgør en betydelig del af de samlede nedskrivninger. 

 

o Dernæst har afdækning af renteusikkerhed ramt banken, eftersom kundernes renteaf-

dækningskontrakter har udviklet sig negativt. Dette har haft konsekvenser for vurde-

ringen af, om kunden er i OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), og en ræk-

ke engagementer er således konstateret i OIV, hvilket har medført et nedskrivnings-

behov. 

 

o Sideløbende har indfasningen af de nye og mere præcise regler for identifikation af 

OIV, samt den deraf følgende ændrede værdiansættelse af sikkerheder i de pågæl-

dende engagementer påvirket det samlede nedskrivningsbehov i betragteligt omfang.  

 

Banken ledelse har, i forbindelse med årsafslutningen 2012, konstateret, at bankens forretnings-

gange og interne kontroller på kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede 

og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at 

vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis 

om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser på udlån 

og garantier. 

 

Der er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretaget en supplerende gennemgang og vurde-

ring af en beløbsmæssig meget betydelig del af den samlede udlånsmasse, herunder udlån med 

vurderet væsentlig kreditrisiko, hvilket har givet anledning til en række yderligere nedskrivnin-

ger, og det er herefter ledelsens opfattelse, at der er foretaget en vurdering og opgørelse af ned-

skrivningsbehovet pr. 31. december 2012, der i al væsentlighed er bragt i overensstemmelse 

med Finanstilsynets retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hen-

sættelser på udlån og garantier.  
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Som følge af ovennævnte forhold, er måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 

kostpris samt måling af garantiforpligtelser dog fortsat behæftet med en usikkerhed, der er stør-

re end den usikkerhed, der under normale omstændigheder knytter sig til måling af udlån og an-

dre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af garantiforpligtelser.  
 

Banken iværksætter tiltag til eliminering af disse svagheder, ligesom interne kontroller på kre-

ditområdet forbedres. Herudover er der i forlængelse af det aflagte regnskab planlagt initiativer, 

der skal sikre en styrkelse af den løbende håndtering af bankens udlån og kreditter. 

 

De private kunders nedskrivningsbehov ligger fortsat på et relativt lavt niveau.  

 

Det samlede nedskrivningsbeløb er fordelt på en lang række af kunder og virksomheder, der 

stort set alle er beliggende i bankens geografiske virkeområde. 

 

Resultat før skat er herefter et underskud på 202,9 mio. kr., svarende til en forrentning af egen-

kapitalen med – 31,7 %. I 2011 var resultat før skat på 10,5 mio. kr., svarende til en forrentning 

af egenkapitalen på 1,8 %. 

 

Skat er opgjort til – 49,0 mio. kr., hvorefter årets nettoresultat efter skat udgør et underskud på 

153,9 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på – 24,1 %. Tilsvarende tal fra 

2011 viste 7,5 mio. kr. i årets nettoresultat og 1,1 % i forrentning af egenkapitalen.  

 

 

Balancen 
 

Bankens samlede balance steg i 2012 til 7.632 mio. kr., sammenholdt med 7.331 mio. kr. ved 

udgangen af 2011.  

 

Udlån faldt fra 4.896 mio. kr. ultimo 2011 til 4.695 mio. kr. ultimo 2012, svarende til et fald på 

4,1 %. Bankens indlån og anden gæld steg igennem året fra 4.335 mio. kr. til 5.154 mio. kr., 

svarende til en stigning på 18,9 %. I bankens samlede indlån er indregnet indlån i puljeordnin-

ger på 92 mio. kr.  

 

Forholdet mellem bankens indlån og udlån er således væsentligt forbedret gennem året, idet 

bankens tidligere indlånsunderskud på 561 mio. kr., ultimo 2011, nu er vendt til et indlånsover-

skud på 459 mio. kr., svarende til en samlet ændring i forholdet mellem indlån og udlån på 

1.020 mio. kr.  

 

Bankens garantiportefølje udgør 1.499 mio. kr. ultimo 2012, hvor bankens garantiportefølje ul-

timo 2011 var opgjort til 1.386 mio. kr. 

 

Som følge af bankens underskud i 2012, har banken aktiveret udskudte skatteaktiver med 45,4 

mio. kr. Det er ledelsens vurdering, at banken, inden for en kort årrække, kan generere tilstræk-

kelige driftsoverskud, til at kunne udnytte det aktiverede udskudte skatteaktiv. 
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Banken har en god likviditet, og overdækningen i forhold til lovkravet er på 215,1 %, sammen-

lignet med en overdækning i 2011 på 257,6 %. I beregningen af overdækningen indgår bankens 

låneramme hos Nationalbanken, med udgangspunkt i en del af bankens udlån af god bonitet – 

en låneramme som efter de gældende haircuts mv. er indregnet med 502,4 mio. kr. Den udnyt-

tede del af lånerammen udgør 401,0 mio. kr., medens en yderligere mulig trækningsret på låne-

rammen er medtaget i likviditetsoverdækningen med 101,4 mio. kr.  

 

Ultimo 2012 er bankens egenkapital opgjort til 561,8 mio. kr., hvilket er et fald på 155,0 mio. 

kr. i forhold til egenkapitalen på 716,8 mio. kr. ultimo 2011. 

 

Banken har i 2012 amortiseret ”step-up” på den statslige hybride kernekapital. Amortiseringen 

skyldes, at banken ikke forventer at kunne indfri kapitalen til kurs pari, men til kurs 105. På 

denne baggrund er bankens hybride kernekapital øget fra 183,4 mio. kr. i 2011 til 189,9 mio. kr. 

ultimo 2012.   

 

Som led i refinansieringen af bankens nuværende supplerende kapital, blev der i oktober måned 

2012 optaget ny ansvarlig lånekapital, idet der blev udstedt 100 mio. kr. kapitalbeviser, med sta-

tus som supplerende kapital. I samme måned førtidsindfriede banken, med Finanstilsynets for-

udgående tilladelse, 25 mio. kr. supplerende kapital, og indfriede ordinært 60 mio. kr. supple-

rende kapital.  

 

Bankens supplerende kapital udgør 417,5 mio. kr. ved udgangen af 2012, sammenholdt med 

402,9 mio. kr. ultimo 2011. 

 

De samlede efterstillede kapitalindskud udgør herefter 607,4 mio. kr., sammenholdt med 586,3 

mio. kr. ultimo 2011. I forbindelse med opgørelsen af bankens solvensprocent kan medregnes 

462,5 mio. kr. af de efterstillede kapitalindskud. 

  

Bankens samlede kapitalbase, som består af egenkapital, hybrid kapital og supplerende kapital 

kan opgøres til 1.169,3 mio. kr. ultimo 2012. Det tilsvarende tal for 2011 var på 1.303,1 mio. kr.  

 

  

Solvens og solvensbehov 
 

Østjydsk Banks solvensprocent udgør 14,8 % ultimo 2012, hvilket er et fald på 3,2 %, sammen-

holdt med 18,0 % ultimo 2011. Faldet i solvensprocenten i 2012 skyldes det utilfredsstillende 

negative regnskabsresultat for 2012 på 202,9 mio. kr.  

 

Banken har i 2012 indfriet ansvarlig kapital for i alt 85 mio. kr., og har samtidigt udstedt ny an-

svarlig kapital for 100 mio. kr. Banken har ikke forfald på ansvarlig kapital i 2013. 

  

Bankens individuelle solvensbehov ultimo 2012, opgjort efter sandsynlighedsmodellen, udgør 

10,4 %, hvilket er et fald på 1,2 procentpoint, i forhold til det opgjorte solvensbehov på 11,6 % 

ultimo 2011. Faldet skyldes i al væsentlighed en større afdækning af bankens risici, bl.a. som 

følge af de store nedskrivninger i 2012. 
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Banken har således en overdækning på det individuelle solvensbehov på 4,4 procentpoint i for-

hold til det individuelle solvensbehov opgjort efter sandsynlighedsmodellen. 

 

Banken overgår i 2013 til en ny metode for opgørelsen af solvensbehov, benævnt kreditreserva-

tionsmodellen (8+ modellen). Uanset overgangen til denne metode sker i 2013, har banken op-

gjort et solvensbehov ultimo 2012 efter kreditreservationsmodellen. Solvensbehovet, opgjort 

efter kreditreservationsmodellen udgør 11,8 %, hvilket er 1,4 % højere end solvensbehovet, op-

gjort efter den hidtil anvendte model, men fortsat med en solvensmæssig overdækning på nu 3,0 

%. 

 

Det er ledelsens vurdering, at det opgjorte solvensbehov er tilstrækkelig til at dække den risiko 

der er forbundet med bankens aktiviteter, og det er samtidig ledelsens vurdering, at man finder 

den solvensmæssige overdækning tilstrækkelig til at modstå bankens samlede forretningsmæs-

sige risici, herunder risici, der ikke allerede er taget højde for ved opgørelsen af det individuelle 

solvensbehov.  

 

 

Aktiekapital og aktionærer 
 

Østjydsk Bank har ved udgangen af 2012 ca. 10.600 navnenoterede aktionærer. De navnenote-

rede aktionærer udgør 98 % af aktiekapitalen. Ingen aktionærer ejer ultimo 2012 mere end 5 % 

af aktiekapitalen. 

 

Banken har ved udgangen af 2012 i alt 4.226 stk. egne aktier á nominelt 100 kr., svarende til 0,4 

% af aktiekapitalen.  

 

Bankens aktiekurs steg fra kurs 175 ultimo 2011 til kurs 228 ultimo 2012. Bankens samlede 

børsværdi er ultimo 2012 på 219 mio. kr. Børskursen, målt i forhold til aktiernes indre værdi, er 

opgjort til 0,39 ultimo 2012. 

 

 

Revisionspåtegning 
 

Revisorernes erklæringer har ikke givet anledning til forbehold, men indeholder for 2012 en 

supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet. 

  

Revisorerne henviser i revisionspåtegningen, i en supplerende oplysning, til note 2 i bankens 

offentliggjorte årsrapport, hvori bankens ledelse omtaler konstaterede svagheder i bankens for-

retningsgange og interne kontroller på kreditområdet. De fulde revisionspåtegninger fremgår af 

den offentliggjorte årsrapport for 2012 på siderne 7 – 10, hvortil der henvises. 

 

 

Ledelsesmæssige ændringer 
 

I lyset af de store udfordringer, der stilles til ledelsen af pengeinstitutter under de nuværende 

konjunkturer, er det besluttet at styrke ledelsen i Østjydsk Bank.  
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Vicedirektør Max Hovedskov bliver således udnævnt til bankdirektør. Max Hovedskov, der 

igennem de seneste 2 år har virket som vicedirektør i Østjydsk Bank med fokus på styring af 

afdelingsnet, HR, salg og interne opfølgningssystemer, har tidligere været ansat i Jyske Bank. 

 

Max Hovedskov vil, i samarbejde med bankdirektør Jens Vendelbo, stå for den daglige ledelse 

af banken, hvor Max Hovedskov vil have fokus på en styrkelse af bankens kreditområde. Det er 

aftalt med Jens Vendelbo, at han senere på året udtræder af bankens direktion. 

 

Banken vil derudover styrke ledelsen, idet økonomidirektør Flemming Johnsen udnævnes til 

underdirektør. Flemming Johnsen vil fortsat have ansvar for økonomiområdet, men derudover 

have fokus på rapporteringer, indberetninger og kontrolprocedurer, samt have ansvar for den 

samlede administration. 

 

 

Forventninger til 2013 
 

Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. Det 

er dog vores forventning, at 2013 vil indeholde en mindre vækst i økonomien. 

 

De fortsat vanskelige forhold for dele af erhvervslivet, gør det fortsat vanskeligt at fremkomme 

med prognoser for bankens samlede resultat i 2013. Denne usikkerhed betyder, at banken ikke 

med rimelig sikkerhed kan angive forventningerne til resultat før skat for 2013. 

 

Ledelsen forventer dog, at bankens primære indtjening, fortsat fastholdes på et tilfredsstillende 

niveau gennem 2013, samtidigt med, at der arbejdes med at reducere bankens omkostningsni-

veau. 

  

Samlet set forventer banken et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i 2013, i niveauet 

125 – 140 mio. kr.  

 

 

Andre forhold 
 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år. 

 

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet bankens datterselskaber, både med hensyn til ba-

lance og resultat, set i forhold til banken, er ubetydelig. 

 

Med hensyn til den fremtidige offentliggørelse af bankens regnskabsmeddelelser, fastholder 

banken indtil videre alene at offentliggøre halvårs- og årsregnskabsmeddelelser. Henset til det 

generelle forhold, at aktionærer i lokale pengeinstitutter, og dermed også aktionærerne i 

Østjydsk Bank, har et langsigtet formål med deres investering i bankens aktier, vurderes der ik-

ke aktuel behov for offentliggørelse af kvartalsmeddelelser. 
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 I løbet af første og andet halvår 2013 offentliggør Østjydsk Bank i stedet periodemeddelelser, 

og der henvises i den forbindelse til bankens offentliggjorte finanskalender. 

 

Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, 

herunder oplysninger om bankens individuelle solvensbehov. Denne risikorapport samt infor-

mationerne vedrørende solvensbehovet vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside 

http://www.7230.oeb.dk/ovriginfo  samtidig med offentliggørelsen af den endelige årsrapport. 

Der henvises til hjemmesiden for yderligere information omkring bankens risikooplysninger. 

 

Der henvises i øvrigt til bankens årsrapport for 2012, som er offentliggjort dags dato. 

 

 

Generalforsamling 
 

Bankens generalforsamling afholdes i Mariager Hallen lørdag, den 2. marts 2013, kl. 17.00 
 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2012.  

 

Eventuelle spørgsmål til nærværende regnskabsmeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Ven-

delbo på tlf. 9854 1444 

 

 

Finanskalender 2013 
 

Tirsdag, den 5. februar 2013 – offentliggørelse af bankens årsrapport for 2012 

Onsdag, den 6. februar 2013 – indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Fredag, den 22. februar 2013 – bankens trykte årsrapport for 2012 foreligger 

Lørdag, den 2. marts 2013 – bankens generalforsamling afholdes i Mariager Hallen 

Onsdag, den 15. maj 2013 – periodemeddelelse for første kvartal 2013 

Tirsdag, den 13. august 2013 – offentliggørelse af bankens halvårsrapport for 2013 

Onsdag, den 6. november 2013 – periodemeddelelse for tredje kvartal 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7230.oeb.dk/ovriginfo
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Resultatopgørelse for 2012 

 

  2012 2011 

 Note t.kr. t.kr.  ____ _______ _______ 

Renteindtægter 1 386.717 399.904 

Renteudgifter 2 162.008 155.356  _______ _______ 

Netto renteindtægter  224.709 244.548 

 

Udbytte af aktier mv.  4.882 998 

Gebyrer og provisionsindtægter 3 72.793 59.163 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  3.883 3.275  _______ _______ 

Netto rente- og gebyrindtægter  298.501 301.434 

 

Kursreguleringer 4 22.245 - 4.720 

Andre driftsindtægter  580 207 

Udgifter til personale og administration 5 147.050 146.263 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  5.534 4.660 

Andre driftsudgifter  6.745 9.896 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  364.019 127.764 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  - 905 2.122  _______ _______ 

Resultat før skat  -202.927 10.460 

 

Skat (af årets resultat) 6 -49.004 2.947  _______ _______ 

Årets resultat  -153.923 7.513  _______ _______  _______ _______ 

Forslag til resultatdisponering 

Udbytte for regnskabsåret  0 0 

Overført til næste år  -153.923 7.513  _______ _______ 

  -153.923 7.513  _______ _______  _______ _______ 

Totalindkomstopgørelse 

Årets resultat  -153.923 7.513 

Anden totalindkomst efter skat  -340 0  _______ _______ 

Årets totalindkomst  -154.263 7.513  _______ _______  _______ _______ 

 

 



  

_____________________________________________________________________________ 
 

Side 12/19           

Hovedkontoret: Østergade 6-8  9550 Mariager  Tlf. 98541444  Fax. 98541719  Reg.nr. 7230  A/S  917 

 

 

 

Balance pr. 31.12.2012 

Aktiver 
  2012 2011 

  t.kr. t.kr.   _______ _______ 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  1.448.079 466.039 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  133.814 1.031.486 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  4.695.276 4.895.851 

Obligationer til dagsværdi   734.706 445.681 

Aktier mv.   228.458 215.965 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  6.248 5.153 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  79.975 45.941 

Grunde og bygninger i alt  102.695 91.211 

Investeringsejendomme  26.787 13.386 

Domicilejendomme  75.908 77.825 

Øvrige materielle aktiver  5.377 7.093 

Aktuelle skatteaktiver  6.523 0 

Udskudte skatteaktiver  45.381 0 

Aktiver i midlertidig besiddelse  33.250 25.741 

Andre aktiver  111.740 101.013 

Periodeafgrænsningsposter  767 761  _______ _______ 

 

Aktiver  7.632.289 7.331.935  ________ ________  ________ ________ 
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Balance pr. 31.12.2012 

Passiver 

  2012 2011 

  t.kr. t.kr.   _______ _______ 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  677.327 264.324 

Indlån og anden gæld  5.062.347 4.281.773 

Indlån i puljeordninger  91.829 52.992 

Udstedte obligationer  435.583 1.230.856 

Andre passiver  186.188 185.260 

Periodeafgrænsningsposter  1.267 1.680  _______ _______ 

Gæld i alt 6.454.541 6.016.885  _______ _______ 

 

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser  2.563 1.813 

Hensættelser til udskudt skat og skatteforpligtelser  0 3.800 

Hensættelser til tab på garantier 5.926 4.500 

Andre hensatte forpligtelser  0 1.790  _______ _______ 

Hensatte forpligtelser 8.489 11.903  ______ _______ 

 

Efterstillede kapitalindskud  607.425 586.329  _______ _______ 

Efterstillede kapitalindskud 607.425 586.329  _______ _______ 

 

Aktiekapital  96.000 96.000 

Overkurs ved emission  32.865 32.865 

Opskrivningshenlæggelser 4.532 4.872 

Overført overskud 428.437 583.081 

Foreslået udbytte 0 0  _______ _______ 

Egenkapital 561.834 716.818  _______ _______ 

 

Passiver 7.632.289 7.331.935  _______ _______  _______ _______ 
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Egenkapitalopgørelse  

   Opskriv-  Foreslået 

   nings-  udbytte 

 Aktie- Overkurs hen- Overført for regn- 

 kapital ved læggelser resultat skabsåret I alt 

 t.kr. emission t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 01.01.2012               96.000 32.865 4.872 583.081 0 716.818   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat for perioden     -153.923  -153.923 

Tilbageførsel af tidligere års           

opskrivninger         -340   -340 

Udbytte af egne aktier      

Totalindkomst   

for regnskabsåret    -340 -153.923  -154.263   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Udbetalt udbytte      

Aktiebaseret vederlæggelse  

Køb og salg af egne aktier    -721  -721   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

I alt         -721  -721   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2012 96.000 32.865 4.532 428.437 0 561.834   _______ _______ _______ _______ _______ _______   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

 

Egenkapital 01.01.2011      72.000 0 4.872 571.706 0 648.578   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat for perioden   7.513  7.513 

Udbytte af egne aktier      

Totalindkomst   

for regnskabsåret     7.513  7.513   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Kapitaltilførsel       24.000 32.865    56.865 

Udbetalt udbytte      

Aktiebaseret vederlæggelse   1.240  1.240 

Køb og salg af egne aktier     2.622  2.622   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

I alt      24.000 32.865  3.862  60.727   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2011               96.000 32.865 4.872 583.081 0 716.818   _______ _______ _______ _______ _______ _______   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Kapitalforhold og solvens  

  2012 2011 

  t.kr. t.kr.   _______ _______ 

Solvensprocent  14,8  18,0 

Kernekapitalprocent  10,8 13,9 

Kapitalkrav i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed  8,0 8,0 

 

Kapitalsammensætning: 

Egenkapital  561.834 716.818 

Udskudte aktiverede skatteaktiver  -45.381 0 

Opskrivningshenlæggelser  - 4.532 - 4.872 

Hybrid kernekapital  189.895 183.401 

Fradrag  - 38.147 - 20.136  _______ _______ 

Kernekapital efter fradrag  663.669 875.211 

 

Hybrid kapital  - 2 - 491 

Ansvarlig lånekapital  272.589 273.964 

Opskrivningshenlæggelser  4.532 4.872 

Fradrag  - 38.147 - 20.136  _______ _______ 

Basiskapital efter fradrag  902.641 1.133.420  _______ _______ 

 

Risikovægtede poster: 

Kreditrisiko  5.242.777 5.484.681 

Markedsrisiko  314.061 286.849 

Operationel risiko  561.425 521.225  _______ _______ 

I alt  6.118.263 6.292.755  _______ _______ 
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Pengestrømsopgørelse for 2012 

  2012 2011 

  t.kr. t.kr.   _______ _______ 

Resultat før skat  - 202.927 10.460 

Nedskrivninger på udlån  364.019 127.764 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  5.534 4.660 

Ændring i hensættelser til tab på garantier  1.426 4.500 

Betalt skat, netto  - 1.313 - 2.856   ________ ________ 

  166.739 144.528   ________     ________ 

Ændring i udlån  - 163.444 - 112.884 

Ændring i indlån  819.411 743.123 

Ændring i værdipapirer, ej likvide og belånte  - 100.534 - 64.280 

Ændring i kreditinstitutter, netto  430.204 - 386.284 

Ændring i udstedte obligationer  - 795.273 53.508 

Ændring i aktiver tilknyttet puljer  - 34.035 - 45.940 

Ændring i øvrige aktiver og passiver, netto  - 16.654 - 146.196   ________     ________ 

Pengestrømme vedrørende drift  139.675 41.047   ________     ________ 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver  24.045 - 37.339 

Salg af materielle anlægsaktiver  1.240 6.692 

Ændring af kapitalandele i datterselskaber  - 1.094 -  2.122   ________ ________ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  - 23.899 - 32.769   ________ ________ 

Ændring i efterstillet kapital  21.096 26.085 

Kapitalforhøjelse  0 56.865 

Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger  - 340 0 

Køb/salg af egne aktier  - 721 3.862   ________ ________ 

Pengestrømme vedrørende finansiering  20.035 86.812   ________ ________ 

Ændring i likvider  302.550 239.618 

 

Likvider 01.01.2012   2.046.168 1.806.550   ________ ________ 

Likvider 31.12.2012  2.348.718 2.046.168   ________ ________ 

Fordeler sig således: 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 1.448.079 466.039 

Indskudsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank 0 949.945 

Anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter 125.910 56.437 

Børsnoterede ubelånte værdipapirer 774.729 573.747  ________ ________ 

I alt 2.348.718 2.046.168  ________ ________ 

 



  

_____________________________________________________________________________ 
 

Side 17/19           

Hovedkontoret: Østergade 6-8  9550 Mariager  Tlf. 98541444  Fax. 98541719  Reg.nr. 7230  A/S  917 

 

Noter  

 2012 2011 

 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

1. Renteindtægter 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.396 7.781 

Udlån og andre tilgodehavender 372.767 380.987 

Obligationer 11.483 11.013 

Øvrige renteindtægter 71 123  _______ _______ 

 386.717 399.904  _______ _______   

 

2. Renteudgifter  

Kreditinstitutter og centralbanker 6.058 10.199 

Indlån og anden gæld 94.330 76.425 

Udstedte obligationer 20.750 35.981 

Efterstillede kapitalindskud 40.826 32.654 

Øvrige renteudgifter 44 97  _______ _______ 

 162.008 155.356  _______ _______  

 

3. Gebyrer og provisionsindtægter  

Værdipapirhandel og depoter 4.897 3.182 

Betalingsformidling 4.850 4.767 

Lånesagsgebyrer 13.470 12.088 

Garantiprovision 39.152 30.423 

Øvrige gebyrer og provisioner 10.424 8.703  _______ _______ 

 72.793 59.163  _______ _______ 

 

4. Kursreguleringer  

Obligationer 3.170 - 7.607 

Aktier mv. 7.619 - 9.657 

Valuta, rente mv. i alt  11.813 12.866 

Afledte finansielle instrumenter - 147 - 224 

Aktiver tilknyttet puljeordninger 4.076 -383 

Indlån i puljeordninger 1.265 298 

Øvrige aktiver -5.551 -13  _______ _______ 

 22.245 - 4.720   _______ _______ 
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Noter  

 2012 2011 

 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

5. Udgifter til personale og administration  

 

Personaleudgifter: 

Lønninger 72.972 72.221 

Pensioner 8.124 8.101 

Udgifter til social sikring 737 677 

Lønsumsafgift 8.833 8.626 

Aktiebaseret vederlag 0 1.240  _______ _______ 

I alt 90.666 90.865 

 

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab: 

Vederlag i alt til direktionen, inkl. ydelsesbaseret pensionsordning 2.648 2.691 

Vederlag til bestyrelsen 595 595 

Vederlag til repræsentantskabet 108 115  _______ _______ 

I alt 3.351 3.401 

 

Øvrige administrationsudgifter 53.033 51.997  _______ ______ 

I alt udgifter til personale og administration 147.050 146.263  _______ ______ 

 

6. Skat  

Beregnet skat af årets indkomst  0 2.409 

Ændring i udskudt skat - 49.067 539  _______ _______ 

Skat af årets resultat - 49.067 2.948 

Efterreguleringer af tidligere års beregnet skat  63 - 1  _______ _______ 

Skat i alt -49.004 2.947  _______ _______ 

 

Effektiv skatteprocent    %  % 

Selskabsskattesats i Danmark 25,0 25,0 

Efterregulering af tidligere års beregnet skat  0,0  0,0 

Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. - 0,8 3,1  _______ _______ 

Effektiv skatteprocent 24,2 28,1  _______ _______ 
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Nøgletal  

 2012 2011 2010 2009 2008    _______ _______ _______ _______ _______ 
 

Solvens 

Solvensprocent 14,8 18,0 17,7 17,7 15,8 

Kernekapitalprocent 10,8 13,9 12,5 12,0 9,5 

 

Indtjening 

Egenkapitalforrentning før skat (%) -31,7 1,8 2,1 3,7 8,0 

Egenkapitalforrentning efter skat (%) -24,1 1,1 1,4 2,9 6,4 

Indtjening pr. omkostningskrone 0,61 1,04 1,04 1,08 1,25 

 

Markedsrisiko 

Renterisiko (%)  -0,8 0,7 - 2,1 0,8 0,0 

Valutaposition (%) 0,8 0,4 2,2 0,6 9,4 

Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

Likviditet 

Udlån i forhold til indlån (%) 103,8 123,0 146,0 146,6 160,3 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 215,1 257,6 244,0 174,3 158,7 

 

Kreditrisiko 

Årets udlånsvækst (%) - 4,1 - 0,3 5,1 7,6 6,5 

Udlån i forhold til egenkapital  8,4 6,8 7,6 7,4 7,0 

Summen af store engagementer (%) 48,3 16,6 27,9 39,3 47,6 

Andel af tilgodehavender med nedsat rente (%) 2,8 2,7 2,0 1,2 0,8 

Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,6 6,6 5,6 3,5 2,2 

Årets nedskrivningsprocent 5,3 1,9 2,2 1,7 0,8 

 

Afkast mv. 

Årets resultat pr. aktie -160,3 8,9 12,4 25,5 53,8 

Indre værdi pr. aktie 588 748 917 918 899 

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0 

Børskurs/årets resultat pr. aktie -1,4 19,6 30,5 16,9 7,5 

Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,39 0,23 0,41 0,47 0,45 

 

 

 


