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Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2013 

 

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2012. 

 

I forlængelse af Finanstilsynets ordinære inspektion af Østjydsk Bank, afsluttet i maj måned 

2013, har tilsynet påbudt banken at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af de under in-

spektionen opgjorte ny- og mernedskrivninger der, i lyset af gældende regnskabsregler, allerede 

burde være udgiftsført i bankens årsrapport for 2012. 

 

Finanstilsynet har samtidig påbudt banken at udsende supplerende/korrigerende information til 

bankens årsrapport for 2012, såfremt det viser sig, at en væsentlig del af mernedskrivningerne 

skulle være udgiftsført i 2012. 

 

På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet, har banken indregnet nedskrivnin-

ger på i alt 126.918 t.kr. i 2012.  

 

Banken har taget Finanstilsynets påbud til efterretning, og har valgt at indregne nedskrivninger i 

2012, som ovenfor anført, og udsender på den baggrund denne supplerende/korrigerende infor-

mation til bankens årsrapport for 2012. 

 

Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2012 

for at give et retvisende billede af bankens aktiviteter. 

 

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til bankdirektør Max Hovedskov. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

Max Hovedskov 

Bankdirektør 
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Ledelsespåtegning

Finanstilsynet	har	afsluttet	en	ordinær	inspektion	af	Østjydsk	Bank	i	maj	måned	2013,	og	har	i	
forbindelse	hermed	påbudt	banken	at	foretage	en	vurdering	af,	hvor	stor	en	andel	af	de	under	
inspektionen	opgjorte	ny-	og	mernedskrivninger	der	i	lyset	af	gældende	regnskabsregler	allerede	
burde	være	udgiftsført	i	bankens	regnskab	for	2012 .

Finanstilsynet	har	samtidig	påbudt	banken	at	udsende	supplerende/korrigerende	information	til	
bankens	årsrapport	for	2012,	såfremt	det	viser	sig,	at	en	væsentlig	del	af	mernedskrivningerne	
skulle	være	udgiftsført	i	2012 .

På	baggrund	af	efterfølgende	drøftelser	med	Finanstilsynet,	har	banken	indregnet	nedskrivninger	
på	i	alt	126 .918	t .kr .	 i	2012 .	Herudover	har	banken	vurderet	den	skattemæssige	konsekvens	af	
ændringen .

Banken	 har	 taget	 Finanstilsynets	 påbud	 til	 efterretning,	 og	 har	 valgt	 at	 indregne	 nedskrivning	
i	 2012	 som	 ovenfor	 anført	 og	 udsender	 på	 den	 baggrund	 denne	 supplerende/korrigerende	
information	til	bankens	årsrapport	for	2012 .

Vi	har	dags	dato	behandlet	og	godkendt	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	
for	2012 .	

Den	 supplerende/korrigerende	 information	 skal	 læses	 i	 sammenhæng	 med	 årsrapporten	 for	
2012	for	at	give	et	retvisende	billede	af	bankens	aktiviteter .

Mariager,	den	5 .	juli	2013

Direktion

Bestyrelse
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Intern	revisions	erklæringer

Til	kapitalejerne	i	Østjydsk	Bank	A/S

Jeg	har	revideret	den	af	ledelsen	udarbejdede	supplerende/korrigerende	information	til	årsrap-
porten	for	2012	for	Østjydsk	Bank	A/S .	Den	supplerende/korrigerende	information	er	udarbejdet	
efter	at	banken	har	haft	ordinær	inspektion	fra	Finanstilsynet,	og	i	denne	forbindelse	har	påbudt	
Østjydsk	Bank	A/S	at	foretage	en	vurdering	af,	hvor	stor	en	andel	af	de	pålagte	ny-	og	merned-
skrivninger	på	i	alt	342	mio .	kr .,	der	i	lyset	af	de	gældende	regnskabsregler	allerede	burde	være	
udgiftsført	i	bankens	regnskab	for	2012 .	På	baggrund	af	efterfølgende	drøftelser	med	Finanstil-
synet	har	banken	indregnet	nedskrivninger	på	i	alt	126 .918	t .kr .	i	2012 .	Banken	har	vurderet,	at	
den	skattemæssige	konsekvens	af	ændringen	udgør	0	t .kr .,	hvorefter	effekten	af	korrektionen	på	
årets	resultat	efter	skat	udgør	126 .918	t .kr .

Bankens	ledelse	har	ansvaret	for	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	
2012 .	Mit	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	på	grundlag	af	min	revision .

Jeg	har	udført	min	revision	i	overensstemmelse	med	internationale	revisionsstandarder .	Disse	
standarder	 kræver,	 at	 jeg	 lever	 op	 til	 etiske	 krav	 samt	 planlægger	 og	 udfører	 revisionen	 med	
henblik	på	at	opnå	høj	grad	af	sikkerhed	 for,	at	de	supplerende/korrigerende	 informationer	 til	
årsrapporten	for	2012	ikke	indeholder	væsentlig	fejlinformation .	

En	revision	omfatter	handlinger	for	at	opnå	revisionsbevis	for	de	beløb	og	oplysninger,	der	er	an-
ført	i	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012 .	De	valgte	handlinger	
afhænger	af	revisors	vurdering,	herunder	vurderingen	af	risikoen	for	væsentlig	fejlinformation	i	
den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012,	uanset	om	fejlinformationen	
skyldes	besvigelser	eller	fejl .

Mit	 arbejde	 har	 alene	 omfattet	 revision	 af	 indregning	 og	 præsentation	 af	 de	 yderligere	 ned-
skrivninger	for	2012,	som	er	opgjort	på	baggrund	af	Finanstilsynets	påbud	og	de	til	grund	her-
for	liggende	principper,	i	de	supplerende/korrigerende	informationer	samt	den	afledte	effekt	af	
de	yderligere	nedskrivninger	på	skat	af	årets	resultat .	Mit	arbejde	har	ikke	omfattet	yderligere	
handlinger	vedrørende	årsrapporten	for	2012,	hvorpå	jeg	har	afgivet	en	revisionspåtegning	med	
supplerende	oplysninger	den	5 .	februar	2013 .	Jeg	har	således	ikke	foretaget	revisionshandlinger	
vedrørende	perioden	efter	5 .	februar	2013 .

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

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold .

Det	er	min	opfattelse,	at	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012	i	al	
væsentlighed	er	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	Finanstilsynets	påbud	omhandlende	ban-
kens	måling	af	udlån	i	årsrapporten	for	2012 .

Mariager,	den	5 .	juli	2013

Kristian	Thorgaard	Sørensen
Revisionschef

Påtegning på regnskabet

Ledelsens ansvar for 
årsregnskabet

Intern Revisions ansvar 
og den udførte revision

Konklusion
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De	uafhængige	revisorers	erklæringer

Vi	har	revideret	den	af	 ledelsen	udarbejdede	supplerende/korrigerende	 information	 til	årsrap-
porten	for	2012	for	Østjydsk	Bank	A/S .	Den	supplerende/korrigerende	information	er	udarbejdet	
efter	at	banken	har	haft	ordinær	inspektion	fra	Finanstilsynet,	og	i	denne	forbindelse	har	påbudt	
Østjydsk	Bank	A/S	at	foretage	en	vurdering	af,	hvor	stor	en	andel	af	de	pålagte	ny-	og	merned-
skrivninger	på	i	alt	342	mio .	kr .,	der	i	lyset	af	de	gældende	regnskabsregler	allerede	burde	være	
udgiftsført	i	bankens	regnskab	for	2012 .	På	baggrund	af	efterfølgende	drøftelser	med	Finanstil-
synet	har	banken	indregnet	nedskrivninger	på	i	alt	126 .918	t .kr .	i	2012 .	Banken	har	vurderet,	at	
den	skattemæssige	konsekvens	af	ændringen	udgør	0	t .kr .,	hvorefter	effekten	af	korrektionen	på	
årets	resultat	efter	skat	udgør	126 .918	t .kr .

Bankens	ledelse	har	ansvaret	for	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	
2012 .	Vores	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	på	grundlag	af	vores	revision .

Vi	har	udført	vores	revision	i	overensstemmelse	med	internationale	revisionsstandarder .	Disse	
standarder	kræver,	at	vi	lever	op	til	etiske	krav	samt	planlægger	og	udfører	revisionen	med	hen-
blik	på	at	opnå	høj	grad	af	sikkerhed	for,	at	de	supplerende/korrigerende	informationer	til	årsrap-
porten	for	2012	ikke	indeholder	væsentlig	fejlinformation .	

En	revision	omfatter	handlinger	for	at	opnå	revisionsbevis	for	de	beløb	og	oplysninger,	der	er	an-
ført	i	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012 .	De	valgte	handlinger	
afhænger	af	revisors	vurdering,	herunder	vurderingen	af	risikoen	for	væsentlig	fejlinformation	i	
den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012,	uanset	om	fejlinformationen	
skyldes	besvigelser	eller	fejl .

Vores	arbejde	har	alene	omfattet	revision	af	 indregning	og	præsentation	af	de	yderligere	ned-
skrivninger	for	2012,	som	er	opgjort	på	baggrund	af	Finanstilsynets	påbud	og	de	til	grund	herfor	
liggende	principper,	i	de	supplerende/korrigerende	informationer	samt	den	afledte	effekt	af	de	
yderligere	nedskrivninger	på	skat	af	årets	resultat .	Vores	arbejde	har	 ikke	omfattet	yderligere	
handlinger	vedrørende	årsrapporten	for	2012,	hvorpå	vi	har	afgivet	en	revisionspåtegning	med	
supplerende	oplysninger	den	5 .	februar	2013 .	Vi	har	således	ikke	foretaget	revisionshandlinger	
vedrørende	perioden	efter	5 .	februar	2013 .

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

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold .

Det	er	vores	opfattelse,	at	den	supplerende/korrigerende	information	til	årsrapporten	for	2012	
i	 al	 væsentlighed	 er	 udarbejdet	 i	 overensstemmelse	 med	 Finanstilsynets	 påbud	 omhandlende	
bankens	måling	af	udlån	i	årsrapporten	for	2012 .

Silkeborg,	den	5 .	juli	2013	 	 	 	 						Skive,	den	5 .	juli	2013

Deloitte	 	 	 	 	 	 						BDO	
Statsautoriseret	Revisionspartnerselskab	 	 						Statsautoriseret	Revisionsaktieselskab

Gert	Stampe		 	 Hans	Trærup	 	 						Ole	Østergaard
statsautoriseret	revisor	 statsautoriseret	revisor	 						statsautoriseret	revisor

Påtegning på regnskabet

Ledelsens ansvar for 
årsregnskabet

Revisors ansvar og den 
udførte revision

Konklusion

6

Til	kapitalejerne	i	Østjydsk	Bank	A/S



Redegørelse	vedrørende	årsrapporten	2012

7

Finanstilsynet	har	i	marts	og	april	måned	2013	været	på	or-
dinær	 inspektion	 i	Østjydsk	Bank,	og	har	 i	 forbindelse	med	
afrapporteringen	fra	inspektionen	givet	banken	påbud	om	at	
foretage	en	vurdering	af,	hvor	stor	en	andel	af	de	pålagte	ny-	
og	mernedskrivningerne	på	i	alt	342	mio .	kr .,	der	i	lyset	af	de	
gældende	regnskabsregler	allerede	burde	være	udgiftsført	i	
bankens	regnskab	for	2012 .

På	baggrund	af	efterfølgende	drøftelser	med	Finanstilsynet,	
har	banken	 indregnet	nedskrivninger	på	 i	alt	126 .918	 t .kr .	 i	
2012 .	 Herudover	 har	 banken	 vurderet	 den	 skattemæssige	
konsekvens	af	ændringen .	

Banken	 har	 taget	 Finanstilsynets	 påbud	 til	 efterretning	 og	
har	valgt	at	indregne	nedskrivningen	i	2012	som	ovenfor	an-
ført	og	udsender	på	den	baggrund	denne	korrigerende	/sup-
plerende		information	til	bankens	årsrapport	for	2012 .	

Supplerende/korrigerende information
Denne	supplerende/korrigerende	information	har	baggrund	
i,	at	Finanstilsynet	ved	 inspektionen	af	Østjydsk	Bank	 fandt	
behov	 for	 yderligere	nedskrivninger	på	342	mio .	kr .,	hvoraf	
de	285	mio .	kr .	relaterede	sig	til	bankens	78	største	engage-
menter .

I	forbindelse	med	den	gennemførte	inspektion	af	banken	vur-
derede	 Finanstilsynet,	 at	 bankens	 anvendte	 afkastkrav	 ved	
værdifastsættelse	af	ejendomme	var	i	den	lave	ende,	hvorfor	
afkastkravet	 blev	 forøget,	 hvilket	 resulterede	 i,	 at	 bankens	
sikkerheder	på	en	række	ejendomsengagementer	blev	ned-
justeret .

Af	 mernedskrivningerne	 på	 bankens	 store	 engagementer	
skyldes	godt	halvdelen	en	nedjustering	af	den	af	banken	op-
gjorte	værdi	af	ejendomme	lagt	til	sikkerhed	for	ejendoms-
udlån	med	OIV .	

Finanstilsynet	vurderede	herudover,	for	så	vidt	angår	ca .	25	
%	 af	 de	 opgjorte	 mernedskrivninger	 på	 bankens	 store	 en-
gagementer,	at	banken	i	en	række	svage	engagementer	har	
været	 for	optimistiske	omkring	debitors	tilbagebetalingsev-
ne,	 da	 den	 opgjorte	 tilbagebetalingsevne,	 jf .	 Finanstilsynet,		
har	været	baseret	på	optimistiske	budgetter	frem	for	reali-
serede	resultater .

Ledelsen	 udøvede	 i	 forbindelse	 med	 udarbejdelsen	 af	 års-
rapporten	 for	 2012	 væsentlige	 regnskabsmæssigt	 skøn	 i	
forbindelse	 med	 opgørelsen	 af	 nedskrivninger	 på	 udlån	 og	
tilgodehavender	samt	ved	måling	af	sikkerheder	i	bl .a .	pant	
i	ejendomme .	

Af	bankens	note	3	i	årsrapporten	fremgik	bl .a .	følgende:

”Nedskrivninger	på	udlån	og	 tilgodehavender	er	 foretaget	 i	

overensstemmelse	 med	 regnskabspraksis,	 og	 er	 baseret	
på	en	række	forudsætninger .	Såfremt	disse	forudsætninger	
ændres,	 kan	 regnskabsaflæggelsen	 blive	 påvirket,	 og	 på-
virkningen	 kan	 være	 væsentlig .	 Ændringer	 kan	 forekomme	
ved	en	ændring	 i	praksis	fra	myndighedernes	side,	 ligesom	
ændrede	principper	fra	ledelsen,	såsom	ændrede	forhold	om	
eksempelvis	tidshorisonten .

Den	økonomiske	afmatning	medfører	større	usikkerhed	ved	
måling	af	engagementerne .	Det	kan	således	ikke	afvises,	at	
en	fortsat	negativ	udvikling	inden	for	brancher	hvor	Østjydsk	
Bank	 har	 ikke	 ubetydelige	 engagementer,	 eller	 ændring	 af	
praksis,	 af	 den	 ene	 eller	 anden	 årsag,	 kan	 medføre	 yderli-
gere	 nedskrivninger .	 Såfremt	 det	 kan	 fastslås,	 at	 ikke	 alle	
fremtidige	betalinger	vil	blive	modtaget,	er	fastlæggelsen	af	
størrelsen	 af	 de	 forventede	 betalinger,	 herunder	 realisati-
onsværdier	af	sikkerheder	og	 forventede	dividende	udbeta-
linger	fra	boer,	også	undergivet	væsentlige	skøn .

Ved	måling	af	sikkerheder	med	pant	i	helt	eller	delvist	udleje-
de	erhvervsejendomme	eller	boligejendomme	er	afkastkrav	
en	af	de	væsentlige	forudsætninger,	som	banken	anvender .	
Værdien	af	ejendomme	fastsættes	på	grundlag	af	en	vurde-
ring	af	det	afkastkrav,	som	en	investor	forventes	at	ville	stille	
til	 en	 ejendom	 i	 den	 pågældende	 kategori .	 Afkastkravet	 på	
disse	ejendomme	ligger	p .t .	i	al	væsentlighed	i	intervallet	5	%	
til	8,5	% .	Afkastkravets	størrelse	afhænger	bl .a .	af	geografi,	
beliggenhed	 i	 det	 pågældende	 område,	 ejendommens	 an-
vendelsesmuligheder	 (erhverv/beboelse),	 vedligeholdelses	
stand	 samt	 eventuel	 genudlejning	 og	 dermed	 niveauet	 for	
tomgang	mv .	I	de	foretagne	nedskrivningstests	forudsættes	
ejendomme	at	blive	solgt	efter	6	måneder .	

Som	følge	af	de	nuværende	og	seneste	års	konjunkturusik-
kerheder,	 er	 værdiansættelsen	 af	 sikkerhederne	 i	 bankens	
engagementer	fortsat	forbundet	med	usikkerhed	og	sikker-
hederne	i	erhvervsejendomme	er	i	høj	grad	påvirket	af	de	ak-
tuelle	skøn	over	afkastkrav	i	ejendomsmarkedet .”	

Banken	har	i	forlængelse	af	Finanstilsynets	påbud	vurderet	
på	hvor	stor	en	andel	af	de	pålagte	ny-	og	mernedskrivninger	
der	 i	 lyset	 af	 de	 gældende	 regnskabsregler	 allerede	 burde	
være	udgiftsført	i	bankens	regnskab	for	2012 .	

I	den	forbindelse	er	nedskrivningerne	på	de	største	engage-
menter	gennemgået,	hvilket	har	resulteret	i	en	vurdering	af,	
at	126,9	mio .	kr .	henregnes	til	årsrapporten	for	2012 .

I	 relation	 til	 bankens	 forøgede	 skattemæssige	 underskud,	
som	følge	af	ny-	og	mernedskrivningerne	har	ledelsen	vur-
deret	på	mulighederne	for	udnyttelse	af	det	skattemæssige	
underskud .	Af	bankens	årsrapport	for	2012	fremgik	følgende	
omkring	ledelsens	skøn	i	relation	til	udskudte	skatteaktiver:
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”Udskudte	skatteaktiver	indregnes	for	alle	uudnyttede	skat-
temæssige	underskud,	i	den	udstrækning	det	anses	for	sand-
synligt,	 at	 der	 inden	 for	 en	 overskuelig	 årrække	 realiseres	
skattemæssige	overskud,	hvori	underskuddene	kan	modreg-
nes .	Fastlæggelsen	af,	hvor	stort	et	beløb	der	kan	indregnes	
for	udskudte	skatteaktiver,	baseres	på	et	skøn	over	det	sand-
synlige	tidspunkt	for	og	størrelsen	af	fremtidige	skatteplig-
tige	overskud .	Budgetter	over	bankens	udvikling	er	forbundet	
med	skøn	over	det	sandsynlige	 tidspunkt	 for,	at	et	udskudt	
skatteaktiv	 på	 45,4	 mio .	 kr .	 vedrørende	 skattemæssigt	 un-
derskud	vil	kunne	realiseres	 inden	for	en	fremtidig	periode	
på	3	til	5	år .”

Henset	 til	 usikkerhederne	 omkring	 hvorvidt	 det	 forøgede	
skattemæssige	underskud	kan	realiseres	inden	for	en	over-
skuelig	årrække,	har	banken	valgt	at	fastholde	det	udskudte	
skatteaktiv	uændret	på	45,4	mio .	kr .	

Konsekvens af Finanstilsynets påbud
Finanstilsynets	påbud,	og	bankens	reaktion	herpå,	medfører	
at	de	samlede	nedskrivningerne	for	2012	forøges	med	126,9	
mio .	kr .	fra	364,0	mio .	kr .	til	490,9	mio .	kr .

Resultat	før	skat	ændres	fra	–	202,9	mio .	kr .	til	–	329,8	mio .	
kr .

Som	følge	af,	at	banken	har	valgt	at	lade	årets	skat	være	ufor-
andret	i	årsrapporten,	er	resultat	efter	skat	–	280,8	mio .	kr .	

Udlån	i	bankens	balance	ultimo	2012	ændres	fra	4 .695	mio .	
kr .	 til	 4 .568	mio .	kr .	Balancen	ændres	 fra	7 .632	mio .	kr .	 til	
7 .505	mio .	kr .	

Bankens	 egenkapital	 reduceres	 fra	 561,8	 mio .	 kr .	 til	 434,9	
mio .	kr .,	og	solvensprocenten	ændres	fra	14,8	%	til	12,8	% .



Resultatopgørelse

	 	 2012 2012 2012
  Oprindelig Korrigeret Forskel
 Note t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______	 _______

Renteindtægter	 	 386 .717	 386 .717	 0
Renteudgifter	 	 162 .008	 162 .008	 0	 	 _______	 _______	 _______
Netto renteindtægter  224.709 224.709 0

Udbytte	af	aktier	mv .	 	 4 .882	 4 .882	 0
Gebyrer	og	provisionsindtægter	 	 72 .793	 72 .793	 0
Afgivne	gebyrer	og	provisionsudgifter	 	 3 .883	 3 .883	 0	 	 _______	 _______	 _______
Netto rente- og gebyrindtægter  298.501 298.501 0

Kursreguleringer	 	 22 .245	 22 .245	 0
Andre	driftsindtægter	 	 580	 580	 0
Udgifter	til	personale	og	administration	 	 147 .050	 147 .050	 0
Af-	og	nedskrivninger	på	immaterielle	og	materielle	aktiver	 	 5 .534	 5 .534	 0
Andre	driftsudgifter	 	 6 .745	 6 .745	 0
Nedskrivninger	på	udlån	og	tilgodehavender	mv .	 11	 364 .019	 490 .937	 126 .918
Resultat	af	kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	 	 -	905	 -	905	 0	 	 _______	 _______	 _______
Resultat før skat  - 202.927 - 329.845 - 126.918

Skat	(af	årets	resultat)	 	 -	49 .004	 -	49 .004	 0	 	 _______	 _______	 _______
Årets resultat  - 153.923 - 280.841 - 126.918	 	 _______	 _______	 _______	 	 _______	 _______	 _______

Forslag til resultatdisponering
Udbytte	for	regnskabsåret	 	 0	 0	 0
Overført	til	næste	år	 	 -153 .923	 -	280 .841	 -	126 .918	 	 _______	 _______	 _______
I alt  -153.923 - 280.841 - 126.918	 	 _______	 _______	 _______

Totalindkomstopgørelse

Årets	resultat	 	 -153 .923	 -	280 .841	 -	126 .918
Anden	totalindkomst	efter	skat	 	 -	340	 -340	 0	 	 _______	 _______	 _______
Årets totalindkomst  -154.263 - 281.181 -126.918	 	 _______	 _______	 _______	 	 _______	 _______	 _______

9

Resultat-	og	totalindkomstopgørelse



Balance	pr .	31 .12 .2012

  2012 2012 2012
  Oprindelig Korrigeret Forskel
 Note t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______	 _______

Kassebeholdning	og	anfordringstilgodehavender	hos	centralbanker	 	 1 .448 .079	 1 .448 .079	 0
Tilgodehavender	hos	kreditinstitutter	og	centralbanker	 	 133 .814	 133 .814	 0
Udlån	og	andre	tilgodehavender	til	amortiseret	kostpris	 14	 4 .695 .276	 4 .568 .358	 -	126 .918
Obligationer	til	dagsværdi		 	 734 .706	 734 .706	 0
Aktier	mv .		 	 228 .458	 228 .458	 0
Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	 	 6 .248	 6 .248	 0
Aktiver	tilknyttet	puljeordninger		 	 79 .975	 79 .975	 0
Grunde	og	bygninger	i	alt	 	 102 .694	 102 .694	 0
Investeringsejendomme	 	 26 .787	 26 .787	 0
Domicilejendomme	 	 75 .908	 75 .908	 0
Øvrige	materielle	aktiver	 	 5 .377	 5 .377	 0
Aktuelle	skatteaktiver	 	 6 .523	 6 .523	 0
Udskudte	skatteaktiver	 	 45 .381	 45 .381	 0
Aktiver	i	midlertidig	besiddelse	 	 33 .250	 33 .250	 0
Andre	aktiver	 	 111 .740	 111 .740	 0
Periodeafgrænsningsposter	 	 767	 767	 0	 	 ________	 ________	 _______

Aktiver  7.632.289 7.505.371 - 126.918	 	 ________	 ________	 _______	 	 ________	 ________	 _______

10

Aktiver



Balance	pr .	31 .12 .2012

  2012 2012 2012
  Oprindelig Korrigeret Forskel
 Note t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______	 _______

Gæld	til	kreditinstitutter	og	centralbanker	 	 677 .327	 677 .327	 0
Indlån	og	anden	gæld	 	 5 .062 .347	 5 .062 .347	 0
Indlån	i	puljeordninger	 	 91 .829	 91 .829	 0
Udstedte	obligationer	til	amortiseret	kostpris	 	 435 .583	 435 .583	 0
Andre	passiver	 	 186 .188	 186 .188	 0
Periodeafgrænsningsposter	 	 1 .267	 1 .267	 0	 	 _________	 ________	 _______
Gæld i alt  6.454.541 6.454.541 0	 	 _________	 ________	 _______

Hensættelser	til	pensioner	og	lignende	forpligtelser	 	 2 .563	 2 .563	 0
Hensættelser	til	udskudt	skat	og	skatteforpligtelser	 	 0	 0	 0
Hensættelser	til	tab	på	garantier	 	 5 .926	 5 .926	 0
Andre	hensatte	forpligtelser	 	 0	 0	 0	 	 _________	 ________	 _______
Hensatte forpligtelser  8.489 8.489 0	 	 _________	 ________	 _______

Efterstillede	kapitalindskud	 	 607 .425	 607 .425	 0	 	 _________	 ________	 _______
Efterstillede kapitalindskud  607.425 607.425 0	 	 _________	 ________	 _______

Aktiekapital	 	 96 .000	 96 .000	 0
Overkurs	ved	emission	 	 32 .865	 32 .865	 0
Opskrivningshenlæggelser	 	 4 .532	 4 .532	 0
Overført	overskud	 	 428 .437	 301 .519	 -	126 .918
Foreslået	udbytte	 	 0	 0	 0	 	 _________	 ________	 _______
Egenkapital  561.834 434.916 - 126.918	 	 _________	 ________	 _______

Passiver  7.632.289 7.505.371 - 126.918	 	 _________	 ________	 _______	 	 _________	 ________	 _______

Øvrige	noter	 		4,	39,	41,	42
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Egenkapitalopgørelse 

	 	 	 	 	 	
	
	 	 I alt I alt I alt
	 	 Oprindelig Korrigeret Forskel
	 	 t.kr. t.kr. t.kr.	 	 		 	 _______	 _______	 _______

Egenkapital 01.01.2012        716.818 716.818 0	 	 _______	 _______	 _______
Resultat	for	perioden	 	 -153 .923	 -	280 .841	 -	126 .918
Udbytte	af	egne	aktier	
Tilbageførsel	af	tidligere
års	opskrivninger	 	 -	340	 -	340	 0
Totalindkomst  
for regnskabsåret  -154.263 -281.181 -126.918	 	 _______	 _______	 _______

Kapitaltilførsel	 							 	 	 	 	
Udbetalt	udbytte	
Aktiebaseret	vederlæggelse	 	 	 	
Køb	og	salg	af	egne	aktier	 	 -	721	 -	721	 0
	 	 _______	 _______	 _______
I alt  - 721 - 721 0	 	 _______	 _______	 _______

Egenkapital 31.12.2012  561.834 434.916 - 126.918	 	 _______	 _______	 _______	 	 _______	 _______	 _______
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Kapitalforhold	og solvens 

	 2012 2012 2012
 Oprindelig Korrigeret Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______

Solvensprocent 14,8 12,8 - 2,0 
Kernekapitalprocent 10,8 8,9 - 1,9 
Kapitalkrav i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 8,0 8,0 0

Kapitalsammensætning:
Egenkapital	 561 .834	 434 .916	 -	126 .918
Udskudte	aktiverede	skatteaktiver	 -	45 .381	 -	45 .381		 0
Opskrivningshenlæggelser	 -	4 .532	 -	4 .532	 0
Hybrid	kernekapital	 189 .895	 189 .895	 0
Fradrag	 -38 .147	 -	41 .369	 -	3 .222	 ________	 ________	 _______
Kernekapital efter fradrag 663.669 533.529 - 130.140

Hybrid	kapital	 -	2	 -	2	 0
Ansvarlig	lånekapital	 272 .589	 272 .589	 0
Opskrivningshenlæggelser	 4 .532	 4 .532	 0
Fradrag	 -	38 .147	 -	41 .369	 -	3 .222	 ________	 ________	 _______
Basiskapital efter fradrag 902.641 769.279 - 133.362	 ________	 ________	 _______	 ________	 ________	 _______

Risikovægtede poster:
Kreditrisiko	 5 .242 .777	 5 .115 .859	 -	126 .918
Markedsrisiko	 314 .061	 314 .061	 0
Operationel	risiko	 561 .425	 561 .425	 0	 ________	 ________	 _______
I alt 6.118.263 5.991.345 - 126.918	 ________	 ________	 _______	 ________	 ________	 _______
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Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)

Hoved- og nøgletal 

  2012 2012 2012
  Oprindelig Korrigeret Forskel
  t.kr. t.kr. t.kr.	 	 _______	 _______	 _______
Resultatopgørelse:
Netto	rente-	og	gebyrindtægter	 	 298 .501	 298 .501	 0	
Kursreguleringer	 	 22 .245	 22 .245	 0
Udgifter	til	personale	og	administration	 	 147 .050	 147 .050	 0
Nedskrivninger	på	udlån	og	tilgodehavender	mv .	 	 364 .019	 490 .937	 126 .918
Resultat	af	kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	 	 -	905	 -	905	 0
Årets	resultat	før	skat	 	 -	202 .927	 -	329 .845	 -	126 .918
Årets	resultat	 	 -	153 .923	 -	280 .841	 -	126 .918

Balance:
Udlån	 	 4 .695 .276	 4 .568 .358	 -	126 .918
Indlån	(incl .	puljer)	 	 5 .154 .176	 5 .154 .176	 0
Egenkapital	 	 561 .834	 434 .916	 -	126 .918
Ansvarlig	kapital	 	 1 .169 .259	 1 .042 .341	 -	126 .918
Aktiver	i	alt	 	 7 .632 .289	 7 .505 .371	 -	126 .918

Nøgletal
Solvensprocent	 	 14,8	 12,8	 -	2,0
Kernekapitalprocent	 	 10,8	 8,9	 -	1,9
Egenkapitalforrentning	før	skat	 	 -	31,7	 -	57,3	 -	15,6
Egenkapitalforrentning	efter	skat	 	 -	24,1	 -	48,8	 -	24,7
Indtjening	pr .	omkostningskrone	 	 0,61	 0,49	 -	0,12
Renterisiko	 	 -0,8	 -	1,1	 -	0,3
Valutaposition	 	 0,8	 1,0	 0,2
Valutarisiko	 	 0,0	 0,0	 0
Udlån	i	forhold	til	indlån	(pct .)	 	 103,8	 103,8	 0
Udlån	i	forhold	til	egenkapital	 	 8,4	 10,5	 2,1
Årets	udlånsvækst	(pct .)	 	 -	4,1	 -	6,7	 2,6
Overdækning	i	forhold	til	lovkrav	om	likviditet	 	 215,1	 214,9	 -	0,2
Summen	af	store	engagementer	 	 48,3	 66,5	 18,2
Andel	af	tilgodehavender	med	nedsat	rente	 	 2,8	 2,8	 0
Akkumuleret	nedskrivningsprocent	 	 9,6	 11,5	 1,9
Årets	nedskrivningsprocent	 	 5,3	 7,2	 1,9

Øvrige
Årets	resultat	pr .	aktie	 	 -	160,3	 -	292,5	 -	132,2
Indre	værdi	pr .	aktie	 	 588	 455	 -	133
Udbytte	pr .	aktie	 	 0	 0	 0
Børskurs/årets	resultat	pr .	aktie	 	 -	1,4	 -	0,8	 0,6
Børskurs/indre	værdi	pr .	aktie	 	 0,39	 0,50	 0,11
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Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)

 2012 2012 2012
 Oprindelig Korrigeret Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______
11. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
Nedskrivninger	på	udlån	og	tilgodehavender	mv .:
Nedskrivninger	og	hensættelser	i	årets	løb		 349 .805	 476 .723	 126 .918
Tilbageførsel	af	nedskrivninger	foretaget	i	tidligere	regnskabsår	 -	19 .889	 -	19 .889	 0
Endeligt	tabt,	ikke	tidligere	nedskrevet/hensat	 44 .382	 44 .382	 0
Indgået	på	tidligere	afskrevne	fordringer	 -	10 .279	 -	10 .279	 0	 _______	 _______	 _______
I alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 364.019 490.937 126.918	 _______	 _______	 _______

Individuelle	nedskrivninger:
Nedskrivninger	primo	 424 .121	 424 .121	 0
Årets	nedskrivninger	 346 .276	 473 .194	 126 .918
Tilbageførsel	af	nedskrivninger	foretaget	i	tidligere	regnskabsår	 -	16 .962	 -	16 .962	 0
Endelig	tabt	(afskrevet)	 -	111 .787	 -	111 .787	 0	 _______	 _______	 _______
Individuelle nedskrivninger ultimo 641.648 768.566 126.918	 _______	 _______	 _______

Gruppevise	nedskrivninger:
Nedskrivninger	primo	 13 .237	 13 .237	 0
Årets	bevægelser	 -	824	 -	824	 0	 _______	 _______	 _______
Gruppevise nedskrivninger ultimo 12.413 12.413 0	 _______	 _______	 _______
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Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)

 2012 2012 2012
 Oprindelig Korrigeret Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______
14. Udlån og andre tilgodehavender
Udlån	og	tilgodehavender	til	amortiseret	kostpris	 4 .695 .276	 4 .568 .358	 -	126 .918	 ________	 _______	 _______
 4.695.276 4.568.358 - 126.918	 ________	 _______	 _______

Samlet udlån fordelt efter restløbetid 
På	anfordring	 2 .198 .105	 2 .071 .187	 -	126 .918
Til	og	med	3	måneder	 429 .108	 429 .108	 0
Over	3	måneder	og	til	og	med	et	år	 926 .672	 926 .672	 0
Over	et	år	og	til	og	med	5	år	 582 .156	 582 .156	 0
Over	5	år	 559 .235	 559 .235	 0	 ________	 _______	 _______
 4.695.276 4.568.358 - 126.918	 ________	 _______	 _______

Værdi af gruppevist vurderede udlån, hvor der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelse 
Udlån	og	tilgodehavender	før	nedskrivning	 3 .293 .026	 3 .293 .026	 0
Nedskrivning	 -12 .413	 -12 .413	 0	 ________	 ________	 _______
 3.280.613 3.280.613 0	 ________	 ________	 _______

Værdi af individuelt vurderede udlån, hvor der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelse 
Udlån	og	tilgodehavender	før	nedskrivning	 1 .142 .431	 1 .261 .192	 118 .761
Nedskrivning	 -	641 .648	 -	768 .566	 -	126 .918	 ________	 _______	 _______
 500.783 492.626 -8.157	 ________	 _______	 _______

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

Sikkerhedsstillelser
Udlån	helt	usikret	 898 .620	 868 .481	 -30 .139
Udlån	delvist	sikret	 2 .846 .446	 2 .749 .667	 -96 .779
Udlån	fuldt	sikret	 950 .210	 950 .210	 0	 ________	 ________	 _______
 4.695.276 4.568.358 -126.918	 ________	 ________	 _______

 2012 2012 2012
 Oprindelig Korrigeret Forskel
Gruppering på sektorer og brancher  % % %
Offentlige myndigheder 1 1 0	 _______	 _______	 _______
Erhverv

Landbrug,	jagt	og	skovbrug	og	fiskeri	 9	 9	 0
Industri	og	råstofindvinding .	 5	 5	 0
Energiforsyning	 4	 4	 0
Bygge-	og	anlægsvirksomhed	 9	 9	 0
Handel		 11	 11	 0
Transport,	hoteller	og	restauranter	 2	 2	 0
Information	og	kommunikation	 1	 1	 0
Finansiering	og	forsikring	 5	 5	 0
Fast	ejendom	 15	 15	 0
Øvrige	erhverv	 10	 10	 0	 _______	 _______	 _______

Erhverv i alt 71 71 0
Private 28 28 0	 _______	 _______	 _______
	 100 100 0	 _______	 _______	 _______
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Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)

39. Koncernredegørelse 
Der	er	ikke	udarbejdet	koncernregnskab	for	banken	og	de	100	%	ejede	datterselskaber,	da	datterselskabernes	aktiviteter	
udgør	en	ubetydelig	andel	af	den	samlede	koncern .

 2012 2012 2012
 Oprindelig Korrigeret Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______		
Østjydsk	Ejendomsadministration	A/S:
Selskabets	gæld	til	banken		 0	 0	 0
Selskabets	tilgodehavende	i	banken		 2 .276	 2 .276	 0
Selskabets	samlede	gælds-	og	garantiforpligtelser		 293	 293	 0
Selskabets	nettoresultat	 -	477	 -	477	 0
Selskabets	egenkapital	 1 .985	 1 .985	 0		
	

Forvaltningsselskabet	af	25 .	oktober	1978	ApS:
Selskabets	gæld	til	banken		 374	 374	 0
Selskabets	tilgodehavende	i	banken		 0	 0	 0
Selskabets	samlede	gælds-	og	garantiforpligtelser		 384	 384	 0
Selskabets	nettoresultat	 -	428	 -	428	 0
Selskabets	egenkapital	 4 .275	 4 .275	 0

Anpartsselskabet	af	1/1	1989	-	datterselskab	til	Forvaltningsselskabet	af	25 .	oktober	1978	ApS:
Selskabets	gæld	til	banken		 0	 0	 0
Selskabets	tilgodehavende	i	banken		 340	 340	 0
Selskabets	samlede	gælds-	og	garantiforpligtelser		 10	 10	 0
Selskabets	nettoresultat	 -	18	 -	18	 0
Selskabets	egenkapital	 682	 682	 0

Anpartsselskabet	af	30 .	september	2008	-	datterselskab	til	Forvaltningsselskabet	af	25 .	oktober	1978	ApS:
Selskabets	gæld	til	banken		 6 .174	 6 .174	 0
Selskabets	tilgodehavende	i	banken		 0	 0	 0
Selskabets	samlede	gælds-	og	garantiforpligtelser		 6 .615	 6 .615	 0
Selskabets	nettoresultat	 -	470	 -	470	 0	
Selskabets	egenkapital	 717	 717	 0

Koncernen i alt:
Koncernens samlede årsresultat før skat  - 202.927 - 329.845 - 126.918
Koncernens samlede beregnede skat af årets indkomst - 49.004 - 49.004 0
Koncernens samlede resultat efter skat - 153.923 - 280.841 - 126.918
Koncernens samlede egenkapital 561.834 434,916 - 126.918
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41. Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris. 
Finansielle	instrumenter	måles	i	balancen	til	dagsværdi	eller	amortiseret	kostpris .	Dagsværdien	er	det	beløb,	som	et	finan-
sielt	aktiv	kan	handles	til,	eller	det	beløb	en	finansiel	forpligtelse	kan	indfries	til,	mellem	uafhængige	parter .	Den	overve-
jende	del	af	bankens	dagsværdiansatte	aktiver	og	forpligtelser	er	værdiansat	(målt)	på	baggrund	af	officielle	noterede	priser	
eller	markedspriser	på	balancedagen .

For	finansielle	instrumenter	målt	til	amortiseret	kostpris	er	følgende	lagt	til	grund	i	forbindelse	med	opgørelsen	af	
dagsværdien .

	» 	Den	bogførte	værdi	af	udlån	og	tilgodehavender	samt	andre	finansielle	forpligtelser,	der	forfalder	inden	for	12	måneder,	
anses	også	for	disses	dagsværdi .	For	udlån	og	tilgodehavender	samt	andre	finansielle	forpligtelser,	der	måles	til	amor-
tiseret	kostpris,	som	er	variabelt	forrentede	og	indgået	på	normale	kreditmæssige	vilkår,	skønnes	det,	at	den	bogførte	
værdi	svarer	til	dagsværdien .

	» 	Dagsværdien	af	fastforrentede	aktiver	og	finansielle	forpligtelser,	der	måles	til	amortiseret	kostpris,	er	fastsat	ud	fra	
anerkendte	værdiansættelsesmetoder .

	» 	Kreditrisikoen	på	fastforrentede	finansielle	aktiver	(udlån	mv .)	vurderes	i	sammenhæng	med	øvrige	udlån	og	tilgodeha-
vender .

	» 	Dagsværdien	af	indlån	og	anden	gæld,	som	ikke	har	en	fast	løbetid,	antages	at	være	værdien,	som	kan	udbetales	på	
balancedagen .

Forskellen	mellem	bogførte	og	dagsværdibaserede	værdier,	der	ikke	er	indregnet	i	resultatopgørelsen,	og	som	kan	henfø-
res	til	forskellen	mellem	den	regnskabsmæssige	amortiserede	kostpris	og	den	beregnede	dagsværdi	er	vist	nedenfor .

Finansielle	instrumenter	indregnet	til	amortiseret	kostpris:
  																							 	 	 	 	 	
 2012 2012 2012 2012 2012 2012
 Oprindelig Oprindelig Korrigeret Korrigeret Forskel Forskel
 Amortiseret       Dags- Amortiseret Dags- Amortiseret Dags-
 kostpris værdi kostpris værdi kostpris værdi
 t.kr. t.kr   t.kr   t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______
Finansielle aktiver
Kassebeholdning	og	anfordrings-
tilgodehavender	fra	centralbanker		 1 .448 .079	 1 .448 .079	 1 .448 .079	 1 .448 .079	 0	 0
Tilgodehavender	hos	kreditinstitutter	 133 .814	 133 .814	 133 .814	 133 .814																		 0	 0
Udlån	og	andre	tilgodehavender	 4 .695 .276	 4 .695 .276	 4 .568 .358	 4 .568 .358	 -126 .918	 -126 .918

Finansielle passiver      
Gæld	til	kreditinstitutter	og	centralbanker	 677 .327	 677 .326	 677 .327	 677 .326	 0	 0
Indlån	og	anden	gæld	 5 .062 .347	 5 .110 .550	 5 .062 .347	 5 .110 .550	 0	 0
Udstedte	obligationer	 435 .583	 435 .700	 435 .583	 435 .700	 0	 0
Hybrid	kernekapital	 186 .895	 184 .800	 186 .895	 184 .800	 0	 0
Øvrige	efterstillede	kapitalindskud	 417 .530	 418 .255	 417 .530	 418 .255	 0	 0

42. Kreditrisiko
	 2012 2012              2012 
 Oprindelig Korrigeret       Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.
Samlet krediteksponering fordelt på balanceposter 
og ikke balanceførte poster:
Kassebeholdninger	og	anfordringstilgodehavender	hos	centralbanker	 1 .448 .079	 1 .448 .079	 0
Tilgodehavender	hos	kreditinstitutter	og	centralbanker	 133 .814	 133 .814	 0
Udlån	og	andre	tilgodehavender	til	amortiseret	kostpris	 4 .695 .276	 4 .568 .358	 -126 .918
Obligationer	til	dagsværdi	 734 .706	 734 .706	 0	
Aktier	mv .	 228 .458	 228 .458	 0
Afledte	finansielle	instrumenter	 235 .026	 235 .026	 0	 ________	 ________		 ________
 7.475.359 7.348.441 -126.918	 ________	 ________	 	________
Ikke balanceførte poster
Garantier	 1 .499 .925	 1 .499 .925	 0
Kredittilsagn	 946 .036	 946 .036	 0	 ________	 ________	 ________
 2.445.961 2.445.961	 0	 ________	 ________	 ________

Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)
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42. Kreditrisiko (fortsat)

Kreditpolitik
Banken	anser	kreditformidling	og	kreditgivning	som	en	integreret	del	af	den	samlede	virksomhed .	Lån	og	kreditter	ydes	på	
baggrund	af	kundens	dokumenterede	tilbagebetalingsevne,	hvorfor	sikkerhedsstillelse	kræves	for	at	afdække	risikoen	for,	
at	betalingsevnen	svigter	af	uforudsete	årsager .	Krav	til	sikkerhedsstillelse	stiger	i	takt	med	lånets	størrelse	og	afviklings-
tid .	Ved	lån	med	væsentlige	blankoelementer	afdækkes	dødsfaldsrisikoen .	

Bevilling	af	kreditfaciliteter	til	igangværende	virksomheder	baseres	på	en	analyse	og	vurdering	af	regnskaber,	budgetter,	
ledelse	samt	engagementets	rentabilitet .	Bevilling	til	nyetablerede	virksomheder	foretages	som	udgangspunkt	på	fuldt	
dækket	basis .	

Beskrivelse af sikkerheder
Sikkerhedsstillelse	sker	som	hovedregel	ved	pant	i	ejendomme,	løsøre	og/eller	fordringer .	Herudover	tages	der	eventuelt	
sikkerhed	i	selskabers	aktier/anparter,	tilbagetrædelseserklæring	samt	kaution .	Der	henvises	til	note	14	for	yderligere	in-
formationer	vedrørende	bankens	sikkerheder .

Gruppering	på	sektorer	og	brancher	fremgår	af	note	14

Restancer
Restancer	på	udlån,	der	ikke	er	nedskrevne,	udgjorde	ultimo	året	1 .649	t .kr .	mod	3 .824	t .kr .	i	2011 .	Aldersfordelingen	af	
restancerne	kan	opgøres	således:
	 2012 2012 2012 
 Oprindelig Korrigeret Forskel
 t.kr. t.kr. t.kr.	 _______	 _______	 _______

<	90	dage	 397	 397	 0
>	90	dage	 1 .252	 1 .252	 0	 _______	 _______	 _______
 1.649 1.649 0

	
Nedskrivninger
Se	note	11	for	fordeling	af	individuelle	og	gruppevise	nedskrivninger .

Renteindtægter på nedskrevne lån 10.065 10.065 0	 _______	 _______	 _______

Årsager til individuelle nedskrivninger og hensættelser
	      
 2012	 2012	 2012 2012 2012 2012
	 Oprindelig	 Oprindelig	 Korrigeret Korrigeret	 Forskel Forskel
	 t.kr .	 t.kr.	 t.kr. t.kr.	 t.kr. t.kr.
	 Eksponering Nedskriv- Eksponering Nedskriv- Eksponering Nedskriv-
	 før nedskr. ning før nedskr. ning før nedskr. ning
	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______

Betydelige	økonomiske	vanskeligheder		 805 .490	 327 .000												805 .490												343 .579		 0	 16 .579
Kontraktbrud	 28 .251	 17 .778	 28 .251	 17 .778	 0	 0
Lempelser	i	vilkår	 149 .756	 70 .305	 149 .756	 70 .305	 0	 0
Sandsynlighed	for	konkurs	 341 .510	 231 .171	 341 .510	 341 .510	 0	 110 .339
Det	Private	Beredskab	 1 .320	 1 .320	 1 .320	 1 .320	 0	 0
	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______
	 1.326.327 647.574 1.326.327 774.492 0 126.918
	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______	 _______

Heraf værdi af sikkerheder  562.450  562.450  0		 	 _______	 	 _______	 	 _______

Noter	til	årsrapport
(UDVALGTE)
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