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NASDAQ OMX Copenhagen A/S  

Nikolaj Plads 6 

1007 København K 

 

  Mariager, den 13. august 2013 

 

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 27/2013 

 

Halvårsrapport for 1. halvår 2013. 

 

Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 

2013.  

 

Halvårsrapporten viser bl.a. følgende: 

 

 Resultat for 2. kvartal 2013 er et overskud på 17,4 mio. kr. før skat – halvårets tilsva-

rende resultat er et underskud på 173,7 mio. kr. 

 

 Bankens solvensprocent ved halvåret er på 13,6 %. Finanstilsynets fastsatte solvens-

krav til banken er på 11,7 % 

 

 Banken forventer for 2013 at opnå et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger 

i niveauet 90 – 100 mio. kr. mod en tidligere forventning i niveauet 100 – 115 mio. kr.  

 

 Bankens genopretningsplan følges, og der er opnået yderligere tegningstilsagn i for-

bindelse med bankens planlagte aktieemission – De samlede tegningstilsagn udgør nu 

115 mio. kr.  

 

Regnskabet samt kommentarer fremgår af vedlagte sider. 

 

Eventuelle spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til undertegnede på tlf. 9668 4220. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

 
 Max Hovedskov  

Bankdirektør 
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Oplysninger om banken 

Selskabsoplysninger 

Østjydsk Bank A/S, Østergade 6 – 8, 9550 Mariager 

Reg. nr. 7230 

CVR-nr.: 57 92 89 13 

Hjemstedskommune: Mariagerfjord Kommune 

 

Telefon: 98 54 14 44 

Telefax: 76 24 49 39 

Internet: www.oeb.dk 

E-mail: banken@oeb.dk 

 

Bestyrelse 

Formand: Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager 

Næstformand: Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Finansdirektør Jan Nordstrøm, Hobro 

Koncernjurist Bernt Clausen, Låsby 

Medarbejderrepræsentanter: 

Erhvervskunderådgiver Henning Rose, Hadsund 

Afdelingsdirektør Anni Frederiksen Mols, Randers  

 

Revisionsudvalg 

Formand: Finansdirektør Jan Nordstrøm, Hobro 

Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Koncernjurist Bernt Clausen, Låsby 

Afdelingsdirektør Anni Frederiksen Mols, Randers 

 

Aflønningsudvalg 

Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager  

Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Bankdirektør Max Hovedskov, Randers 
 

Direktion 

Bankdirektør Max Hovedskov, Randers 

 

Revision 

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg 

BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skive 
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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 

1. januar – 30. juni 2013 for Østjydsk Bank A/S. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrap-

porten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for 

børsnoterede finansielle virksomheder. 

  

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og 

passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og penge-

strømme for perioden 1. januar – 30. juni 2013. 

 

Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse for de forhold 

beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 

som banken står over for. 

 

Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision, men har været genstand for review. 

 

Mariager, den 13. august 2013 

 

 

Direktion 

 

Max Hovedskov     
Bankdirektør     

         / Flemming Johnsen 
           Underdirektør, CFO 

     

 

 

Bestyrelse 

 

Knud Timm-Andersen Jens Rasmussen   Jan Nordstrøm 
Formand   Næstformand    Bestyrelsesmedlem 

 

 

Bernt Clausen   Henning Rose    Anni Frederiksen Mols 
Bestyrelsesmedlem  Medarbejdervalgt    Medarbejdervalgt  

    bestyrelsesmedlem   bestyrelsesmedlem 
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Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsregnskabet for 

1. halvår 2013. 

Til kapitalejerne i Østjydsk Bank A/S, CVR-nr. 57 92 89 13 

 
Erklæring på halvårsregnskabet 

Vi har udført review af halvårsregnskabet for Østjydsk Bank A/S for perioden 1. januar - 30. 

juni 2013, omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 

og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og pengestrømsopgørelse. Halvårsregnskabet ud-

arbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for 

børsnoterede finansielle virksomheder. 

 

Vi har ikke udført revision eller review af sammenligningstal for perioden 1. januar – 30. juni 

2012 eller balancen pr. 30. juni 2012, og udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom. 
 

Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et halvårsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for 

børsnoterede finansielle virksomheder. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke 

en konklusion om halvårsregnskabet. 

 

Det udførte review 

Vi har udført vores review i overensstemmelse med ISRE 2410 DK, Review af et perioderegn-

skab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Et review af et halvårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for øko-

nomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlin-

ger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med in-

ternationale revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle 

betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtryk-

ker derfor ingen revisionskonklusion om halvårsregnskabet. 

 

Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at kon-

kludere, at halvårsregnskabet ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov 

om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til halvårsregnskaber for børsno-

terede finansielle virksomheder.  

 

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 

Uden at tage forbehold henviser vi til note1, ”Bankens kapital- og likviditetssituation” hvori le-

delsen redegør for de risici, der er knyttet til bankens aktuelle situation, bl.a. med en beskrivelse 

af usikkerheden om, hvorvidt den udarbejdede genopretningsplan i sin helhed gennemføres som 

forudsat, herunder at der gennemføres en aktieemission med et bruttoprovenu på mindst 90 mio. 

kr. Der er opnået bindende tilsagn fra en række investorer om, på visse betingelser, at tegne ak-

tier i et sådant omfang at der opnås et bruttoprovenu på 115 mio. kr.  
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Ledelsen har i samme note anført, at selv om genopretningsplanen gennemføres i sin helhed, er 

det væsentligt for bankens mulighed for at leve op til de kommende øgede kapitaldækningsreg-

ler og likviditetskrav, at banken fremadrettet opnår en styrket indtjening, samt at banken i for-

nødent omfang vil kunne tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder.  

 

Ledelsen har i samme note anført, at banken har 3 engagementer, som pr. 30. juni 2013 ikke 

overholder grænsen i lov om finansiel virksomhed § 145 om store engagementer. Finanstilsynet 

har meddelt dispensation vedrørende disse engagementer. Dispensationerne udløber henholds-

vis 30. september 2013 og 31. december 2013. 

 

Det er ledelsens forventning, at genopretningsplanen bliver gennemført i sin helhed. Det er 

endvidere ledelsens forventning, at banken med et styrket kapitalgrundlag og et stærkt fokus på 

den fremtidige indtjening og risikostyring, i fornødent omfang også vil have mulighed for at 

kunne tiltrække kapital fra andre kilder, og at dette samlet set gør, at banken vil være i stand til 

at kunne leve op til kommende øgede lovkrav. Det er endvidere ledelsens forventning at når de 

modtagne dispensationer i forhold til grænsen i lov om finansiel virksomhed § 145 udløber, vil 

de pågældende engagementer kunne holdes inden for grænsen på 25 % af basiskapitalen.  

 

Der foreligger ikke konkrete forhold, der på nuværende tidspunkt indikerer, at ledelsens for-

ventninger ikke vil kunne realiseres, og på denne baggrund er vi enige med ledelsen i de forud-

sætninger, der er lagt til grund for aflæggelse af halvårsregnskabet. 
 

 

Silkeborg, den 13. august 2013   Skive, den 13. august 2013 

 

 

Deloitte      BDO 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  

 

Gert Stampe  Hans Trærup   Ole Østergaard     
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

 

Resultat før skat på – 173,7 mio. kr. i 1. halvår af 2013. 
 

Østjydsk Bank realiserede i 1. halvår af 2013 et underskud på 173,7 mio. kr. før skat, sammen-

holdt med et overskud på 19,0 mio. kr. ved halvåret i 2012. 

 

Bestyrelsen betegner resultatet som stærkt utilfredsstillende. 

 

Det negative resultat kan henføres til 1. kvartal af 2013, idet årets 2. kvartal udviser et positivt 

resultat før skat på 17,4 mio. kr. Fordelingen mellem 1. og 2. kvartal fremgår af nedenstående 

tabel (hovedtal): 

1. kvartal 2. kvartal 1. halvår

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Netto rente- og gebyrindtægter……………………… 71.331 72.719 144.050

Kursreguleringer…………………………………….. 6.302 3.001 9.303

Udgifter til personale og administration mv………. -49.359 -46.940 -96.299

Nedskrivning på udlån mv…………………………………-215.574 -8.114 -223.688

Resultat før skat…………………………………….. -191.110 17.424 -173.686  
 

Bankens samlede balance udgør ved halvåret 5.176 mio. kr., sammenholdt med 7.505 mio. kr. 

ultimo 2012. Solvensprocenten er opgjort til 13,6 %. 

 

I perioden marts og april måned 2013 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af 

Østjydsk Bank, og i denne forbindelse fandt tilsynet behov for yderligere nedskrivninger på 342 

mio. kr. på bankens udlånsengagementer. En del af disse nedskrivninger er senere henført til 

2012, jfr. bankens offentliggjorte supplerende/korrigerende information herom (fondsbørsmed-

delelse nr. 23 af 5. juli 2013). 

 

Informationer omkring Finanstilsynets kontrol af banken fremgår af Finanstilsynets redegørelse, 

offentliggjort på Østjydsk Banks hjemmeside, www.oeb.dk. 

 

Nedskrivninger medførte, at bankens solvensprocent ultimo 1. kvartal 2013 var reduceret til 8,7 

%, hvilket betød, at banken kunne opfylde lovens mindstekrav på 8 %, men ikke det individuel-

le solvensbehov, som af Finanstilsynet blev opgjort til 11,7 %.  

 

Som følge heraf fastsatte Finanstilsynet den 30. maj 2013 bankens solvenskrav til 11,7 %, og 

gav samtidig banken en række dispositionsbegrænsende påbud. Herudover blev banken anmo-

det om at udarbejde en genopretningsplan, og herunder foretage de nødvendige foranstaltninger 

for at kunne overholde solvenskravet på 11,7 %. 

 

Informationer omkring Finanstilsynets fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende 

påbud fremgår af Finanstilsynets skrivelse herom til banken, offentliggjort på Østjydsk Banks 

hjemmeside, www.oeb.dk. 
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Som følge heraf iværksatte bankens ledelse en større genopretningsplan, med følgende hoved-

elementer: 

 

Salg af 3 afdelinger til Arbejdernes Landsbank A/S, salg af aktier i DLR Kredit A/S for en 

kursværdi på 100 mio. kr., udstedelse af nominelt 50 mio. kr. hybrid kernekapital, førtidsind-

frielse af bestående ansvarlig lånekapital på 75 mio. kr. og gennemførelse af en aktieemission 

med et bruttoprovenu på 175 mio. kr. Af provenuet vil 30 mio. kr. blive anvendt til indfrielse af 

eksisterende ansvarlig kapital. 

 

Det er bankens forventning, at genopretningsplanen, når den er fuldt gennemført, vil løfte ban-

kens solvens til niveauet 15 % til 17 %. 

 

I fondsbørsmeddelelse af 27. juni 2013 (nr. 20/2013) oplyste banken, at følgende delelementer 

af genopretningsplanen endeligt er gennemført: 

 

1. Salg af bankens 3 sydlige afdelinger, beliggende i Vejle, Horsens og Skanderborg, til 

Arbejdernes Landsbank A/S. 

 

2. Salg af aktier i DLR Kredit A/S til Arbejdernes Landsbank A/S, for en kursværdi på 75 

mio. kr. 

 

3. Salg af aktier i DLR Kredit A/S til Nykredit Realkredit A/S, for en kursværdi på 25 mio. 

kr.  

 

4. Banken har udstedt nominelt 50 mio. kr. kapitalbeviser (hybrid kernekapital) til Nykre-

dit Bank A/S. 

 

5. Ansvarligt lån på 75 mio. kr., udstedt af Nykredit Bank A/S, er nu, efter Finanstilsynets 

forudgående tilladelse, blevet førtidsindfriet.  

 

Kapitaludvidelsen forventes gennemført inden udgangen af 3. kvartal 2013. 

 

Realiseringen af hovedparten af genopretningsplanens elementer har medført at bankens sol-

vensprocent pr. ultimo halvår 2013 udgør 13,6 %. 

 

 

Driftsresultatet 
 

Netto rente- og gebyrindtægterne udgør 144,1 mio. kr. 

Netto rente- og gebyrindtægter er opgjort til i alt 144,1 mio. kr., hvor tilsvarende tal ultimo 1. 

halvår af 2012 var på 162,3 mio. kr.  

 

Årsagen til reduktionen i netto rente- og gebyrindtægterne er dels en reduktion i renteindtægter-

ne som følge af standset rentebetaling på dele af bankens udlån, og dels en forøget ompostering 

af modtagne renteindtægter til modregning i bankens nedskrivninger på udlån hvorpå banken 
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har foretaget nedskrivninger. Herudover har banken modtaget færre gebyrer og provisioner, set 

i forhold til 1. halvår 2012.  

 

Positive kursreguleringer på 9,3 mio. kr. 

Bankens kursreguleringer viser for første halvår af 2013 en gevinst på 9,3 mio. kr., hvor tilsva-

rende periode i 2012 gav en gevinst på 7,7 mio. kr.  

 

Kursreguleringerne på obligationsbeholdningerne i 1. halvår af 2013 gav et tab på 0,1 mio. kr. 

medens kursregulering af aktiebeholdningerne gav en gevinst på 6,4 mio. kr.  

 

Valutaområdet gav en gevinst på 2,8 mio. kr., og endelig var der en gevinst på 0,3 mio. kr. på 

afledte finansielle forretninger. 

 

Udgifter til personale og administration øget. 

Banken har i 1. halvår af 2013 udgiftsført 96,3 mio. kr. i driftsudgifter, inkl. afskrivninger, hvil-

ket er en stigning på 16,9 mio. kr., set i forhold til tilsvarende udgifterne i 1. halvår af 2012.  

 

Hovedparten af omkostningsstigningen skyldes følgende særlige forhold 

 

 Der er i 1. halvår 2013 afsat lønomkostninger mv. i forbindelse med gennemførte reduk-

tioner i medarbejderstaben i forbindelse med afdelingssammenlægninger og fritstilling 

af bankens tidligere direktør.  

 

 Der er afsat beløb vedrørende udtrædelsesgodtgørelse til Bankdata, som følge af ban-

kens salg af afdelingerne i Horsens, Skanderborg og Vejle. 

 

 Herudover er 1. halvår påvirket af øgede revisionsudgifter, øgede omkostninger til råd-

givning fra advokater mv. 

 

Omkostningsbesparelserne, som følge af de gennemførte afdelingssammenlægninger tidligere 

på året, og deraf følgende reduktioner i medarbejderstaben (fondsbørsmeddelelse nr. 6 af 19. 

februar 2013), vil først have fuld effekt i 2014. 

 

Nedskrivninger på udlån mv. udgør 223,7 mio. kr.  

De samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier er udgiftsført med 223,7 mio. 

kr. i 1. halvår af 2013, hvilket er en stigning på 154,6 mio. kr. fra nedskrivningerne i tilsvarende 

periode i 2012, hvor der blev udgiftsført 69,1 mio. kr. på denne post.  

 

I marts og april måned 2013 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af Østjydsk 

Bank, og i denne forbindelse fandt tilsynet behov for yderligere nedskrivninger på 342 mio. kr. 

på bankens udlånsengagementer. I forbindelse med afslutningen af inspektionen blev banken 

påbudt 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. 

 



  

_____________________________________________________________________________ 
 

Side 10/31           

Hovedkontoret: Østergade 6-8 9550 Mariager Tlf. 98541444  Fax. 76244939  CVR. nr. 57928913 

 

 

På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har banken indregnet 126,9 mio. kr. 

af de pålagte ny- og mernedskrivninger i 2. halvår af 2012, idet det er bankens vurdering, at de 

pålagte ny- og mernedskrivninger under de gældende regnskabsregler mv. burde have været 

identificeret i 2. halvår 2012, hvor de skærpede nedskrivningsregler skulle efterleves i forbin-

delse med bankens engagementsgennemgang, der blev gennemført i oktober/november 2012. I 

denne forbindelse har banken udsendt en fondsbørsmeddelelse med supplerende/korrigerende 

information til bankens årsrapport for 2012. 

 

De meget store nedskrivninger som fremkom i forbindelse med Finanstilsynets inspektion har 

baggrund i følgende:  

 

o Værdireguleringer på bankens sikkerheder på engagementer, som banken i forvejen 

har nedskrevet på. 

 

o Ændring af forrentningsprocenter, som anvendes ved værdifastsættelsen af bankens 

ejendomsengagementer, der er i OIV (objektive indikationer for værdiforringelse). 

 

o Finanstilsynets undersøgelse havde fokus på bankens største engagementer, samt 

stikprøver blandt den ”øvrige udlånsportefølje”. Gennemførte stikprøvevurderinger 

af bankens ”øvrige udlånsportefølje” afstedkom ligeledes nedskrivninger. 

  

Bankens akkumulerede nedskrivningsprocent kan nu opgøres til 14,8 % af bankens samlede ud-

lån og garantier, svarende til 845 mio. kr.  

 

Som nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2013, har bankens kreditstyring ikke været tilfredsstil-

lende, henset til kravet om at kunne sikre en tilstrækkelig håndtering af risikoen på bankens ud-

lån og de seneste lovgivningsmæssige stramninger i relation til vurdering af samme udlån.  

 

Som en konsekvens af ovenstående er tidligere bankdirektør Jens Vendelbo fritstillet, ligesom 

bankens kreditorganisation er omorganiseret med ny ledelse. Banken har endvidere iværksat til-

tag til at styrke bankens kredithåndtering, bl.a. ved hjælp af eksterne konsulenter.  

 

Resultat før skat blev et underskud på 173,7 mio. kr.  

Bankens nettoresultat før skat viser et underskud på 173,7 mio. kr., mod et overskud på 19,0 

mio. kr. for samme periode i 2012.  

 

Bankens samlede fremførte underskud, og den potentielle skattemæssige værdi heraf, er pr. 30. 

juni 2013 opgjort til niveauet 120 mio. kr., som følge af de skattemæssige underskud i 2012 og 

ved halvår 2013.  

 

Banken har på nuværende tidspunkt valgt ikke at indregne udskudte skatteaktiver i bankens ba-

lance pr. ultimo halvår 2013, hvorfor det tidligere aktiverede udskudte skatteaktiv på 45,4 mio. 

kr. tilbageføres. 

 

Nettoresultatet efter skat udgør herefter et underskud på 219,1 mio. kr.   
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Balancen 
 

Som en del af bankens genopretningsplan solgte banken afdelinger i Horsens, Skanderborg og 

Vejle til Arbejdernes Landsbank ultimo juni måned 2013. De frasolgte afdelinger havde et sam-

let forretningsomfang på godt 1,8 mia. kr., fordelt med 965 mio. kr. i indlån, 706 mio. kr. i brut-

toudlån og garantier for 167 mio. kr.  Herudover er indlån og anden gæld reduceret, som følge 

af ordinær indfrielse af statsgaranteret fundinglån på 447 mio. kr.  

 

Bankens balance udgør 5.176 mio. kr. – et fald på 31,0 % i forhold til balancen ultimo 2012, 

hvor balancen udgjorde 7.505 mio. kr. Bankens udlån er opgjort til 3.715 mio. kr., indlån og 

anden gæld (incl. puljer) er opgjort til 3.454 mio. kr. og endelig er garantiporteføljen opgjort til 

1.154 mio. kr.  

 

Sammenholdt med tallene ultimo 2012 er udlån faldet med 18,7 %, medens indlån og anden 

gæld (incl. puljer) er faldet med 33,0 %, og garantiporteføljen er faldet med 23,0 %.  

 

Bankens samlede forretningsvolumen (udlån, indlån og garantier) udgør 8.324 mio. kr. ultimo 

1. halvår 2013 – et fald på 25,8 % i forhold til 11.222 mio. kr. ultimo 2012.  

 

Den branchemæssige fordeling på bankens udlån og garantier viser god risikospredning. Det er 

dog bankens mål at øge privatkundesegmentet. Branchefordelingen (før nedskrivninger)fremgår 

af nedenstående: 

 

 

 
 

 

Likviditet 
 

Pr. 30. juni 2013 udgør bankens likviditetsoverdækning 65,8 %, hvilket overstiger Finanstilsy-

nets pejlemærker i tilsynsdiamanten.  
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Ved halvår 2012 havde banken en likviditetsoverdækning på 216,7 %, og baggrunden for faldet 

i overdækninger er dels indfrielse af statsgaranteret funding og dels salget af bankens 3 sydlige 

afdelinger til Arbejdernes Landsbank. 

 

I løbet af 1. kvartal 2013 har banken ordinært indfriet 2 statsgaranterede fundinglån med i alt 

DKK 826 mio. kr. Der er tale om følgende lån:  

 

 Obligationslån, stort SEK 500 mio., oprindeligt udstedt i februar måned 2010.  

 Obligationslån, stort EUR 60 mio., oprindeligt udstedt i marts måned 2010.  
 

Banken har dermed indfriet alle fundinglån optaget med garanti fra den danske stat. 

 

I forbindelse med salget af bankens afdelinger i Horsens, Skanderborg og Vejle til Arbejdernes 

Landsbank blev bankens likviditetsoverdækning reduceret, idet de 3 afdelinger havde indlåns-

overskud i niveauet 250 mio. kr.  

 

 

Tilsynsdiamanten 
 

Bankens overholdelse af Finanstilsynets tilsynsdiamant, som består af 5 pejlemærker for, hvad 

der som udgangspunkt anses som særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed, fremgår 

af nedenstående. 

 

 

 
 

 

Som det fremgår af ovenstående, opfylder Østjydsk Bank alle grænseværdier, med undtagelse 

af pejlemærket for Store engagementer.  

 

Banken har tidligere haft en lav værdi for Store engagementer, men som følge af de negative re-

sultater for året 2012 og 1. kvartal 2013, har reduktionen i bankens basiskapital medført at flere 

af bankens engagementer skal medregnes under Store engagementer. 

 

 Østjydsk Bank 

Store engagementer: Kriterie < 125% 153,5 % 

Udlånsvækst: Kriterie < 20 % -24,1 % 

Funding-ratio : Kriterie < 1,0 0,79 

Ejendomseksponering: Kriterie < 25 % 17,6 % 

Likviditetsoverdækning: Kriterie > 50 % 65,8 % 
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Efter afslutningen af den kommende aktiemission i banken forventes banken igen at overholde 

Finanstilsynets pejlemærke på < 125 % for bankens samlede Store engagementer. 

 

 

Kapitalforhold 
 

I forlængelse af bankens seneste inspektion fra Finanstilsynet, gennemført i marts og april må-

ned 2013, fastsatte Finanstilsynet et solvenskrav til banken på 11,7 %. Bankens faktiske sol-

vensprocent pr. 31. marts 2013 blev, efter indregning af påbudte nedskrivninger på udlån og til-

godehavender, opgjort til 8,7 %. Som følge heraf gav Finanstilsynet banken dispositionsbe-

grænsende påbud og krævede, at banken foretog de nødvendige tiltag for at bringe den faktiske 

solvens over det fastsatte solvenskrav. 

 

Bankens ledelse udarbejdede herefter en genopretningsplan, der havde til formål at sikre, at 

banken igen kunne leve op til det fastsatte solvenskrav. Hovedparten af genopretningsplanens 

elementer er, som det fremgår af bankens fondsbørsmeddelelse nr. 24 af 11. juli 2013, realiseret 

pr. 30. juni 2013 medens den sidste del af den fremlagte genopretningsplan – en gennemførsel 

af en aktiemission - forventes gennemført ved udgangen af september måned 2013. 

 

Bankens egenkapital er reduceret til 216 mio. kr. ved halvår 2013, hvor den korrigerede egen-

kapital ultimo 2012 udgjorde 435 mio. kr. Faldet har baggrund i de store nedskrivninger som er 

udgiftsført i 1. halvår af 2013 samt reguleringen af udskudte skatteaktiver. 

 

I 1. halvår af 2013 har banken, som led i gennemførslen af bankens genopretningsplan, gen-

nemført følgende ændringer i bankens efterstillede kapital: 

 

 Banken har i juni måned 2013 udstedt for 50 mio. kr. hybrid kernekapital til Nykredit 

Realkredit A/S 

 

 Banken har tilsvarende i juni måned 2013, med finanstilsynets forudgående tilladelse, 

førtidsindfriet ansvarligt lån (supplerende kapital) på 75 mio. kr. 

 

Bankens samlede efterstillede kapitalindskud udgør, ultimo juni måned 2013, 582 mio. kr., og 

den samlede ansvarlige kapital kan således opgøres til 798 mio. kr. 

 

Bankens kernekapitalprocent udgør 6,8 %. Solvensprocenten udgør 13,6 %. Finanstilsynets 

udmeldte solvenskrav, af 30. maj 2013, er på 11,7 %. 

 

Bankens solvensprocent forventes, med baggrund i den planlagte kapitaludvidelse, yderligere 

forbedret ved udgangen af 3. kvartal 2013. 

 

Der er netop vedtaget et nyt regelsæt omkring kapitalkrav mv., benævnt CRD IV reglerne, og 

det er ledelsens vurdering, ud fra det nuværende kendskab til fortolkningen af reglerne, at en 

gennemførsel af kapitaludvidelsen på minimum 90 mio. kr. vil medføre, at banken fremadrettet 

vil kunne leve op til de nye reglers bestemmelser omkring solvens og kapitalens sammensæt-

ning. 
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Forventninger til 2. halvår 2013 
 

I forlængelse af de foretagne store nedskrivninger, og genopretningsplanens gennemførelse, og 

de regnskabsmæssige konsekvenser heraf, ændrede banken i forbindelse med offentliggørelse af 

periodemeddelelsen for 1. kvartal 2013 forventningerne til resultat før kursreguleringer og ned-

skrivninger for hele 2013 til niveauet 100 – 115 mio. kr.  

 

I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 1. halvår 2013, justeres 2013 resultatforvent-

ninger til resultat før kursreguleringer og nedskrivninger til niveauet 90 – 100 mio. kr., bl.a. 

som følge ekstraordinære omkostninger afholdt i 1. halvår af 2013.  
 

 

Transaktioner med nærtstående parter 
 

Som nærtstående parter anses tilknyttede virksomheder samt direktion og bestyrelse. Alle trans-

aktioner med nærtstående parter sker på markedsmæssige vilkår. 

 

Nærmere oplysninger omkring transaktioner med nærtstående parter fremgår af note 12 til halv-

årsrapporten. 

 

 

Andre forhold 
 

Nedsættelse af bankens aktiekapital. 
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 22 af 1. juli 2013, blev der på bankens ekstraordinære ge-

neralforsamling, afholdt samme dag, truffet endelig beslutning om, at reducere stykstørrelsen på 

bankens aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie, ved nedsættelse af aktiekapitalen med 

nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000, ved henlæggelse til en særlig reser-

ve.  

 

Ændringerne vedrørende kapitalnedsættelsen er gennemført hos VP Securities A/S den 7. au-

gust 2013. 

 

Bankens aktiekapital består herefter af 960.000 aktier af nominelt 10 kr. Hver aktie giver èn 

stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid væ-

rende nominelle aktiekapital.  

 

Udsendelse af supplerende/korrigerende information til bankens årsrapport for 2012. 

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

2013, påbød Finanstilsynet banken at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af de under 

inspektionen opgjorte ny- og mernedskrivninger der, i lyset af gældende regnskabsregler, alle-

rede burde være udgiftsført i bankens årsrapport for 2012. 

 

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

ger på i alt 126.918 t.kr. i 2012, og banken har taget Finanstilsynets påbud til efterretning, og 
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har valgt at indregne nedskrivninger i 2012, som ovenfor anført, og udsendte den 5. juli 2013 en 

supplerende/korrigerende information 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. 

 

Aktieemission med bruttoprovenu i niveauet 175 mio. kr.  

Som led i bankens genopretningsplaner vil Østjydsk Bank A/S i august - september måned 2013 

gennemføre en aktieemission i niveauet 175 mio. kr., med fortegningsret for bankens nuværen-

de aktionærer. Hver aktie af 10 kr. vil ved aktieemissionen give ret til at tegne 8 nye aktier til en 

pris på kr. 23 pr. aktie af 10 kr.  

 

Banken har på nuværende tidspunkt modtaget forhåndstilsagn om, på visse betingelser, at tegne 

for i alt 115 mio. kr. brutto, hvoraf Arbejdernes Landsbank A/S har givet tilsagn om at tegne for 

37,5 mio. kr. medens en lokal aktionærgruppe har givet tilsagn om at tegne for 45,5 mio. kr. 

Herudover har andre kvalificerede investorer har givet tilsagn om, på visse betingelser, at ville 

tegne for 32,0 mio. kr.  

 

Yderligere informationer omkring aktieemissionen vil blive udsendt via Nasdaq OMX, når ban-

ken har yderligere informationer om denne. 

 

Øvrige forhold. 

I forbindelse med offentliggørelsen af bankens periodemeddelelse for 1. kvartal 2013 blev der 

foretaget organisationsændringer i banken, og herunder blev bankens tidligere bankdirektør frit-

stillet og bankens kreditorganisation blev omorganiseret med en ny midlertidig ledelse. Bankens 

hidtidige formand meddelte i forlængelse heraf at han trak sig fra bestyrelsen.  

 

Efterfølgende har banken iværksat tiltag for at styrke bankens kredithåndtering, bl.a. med bi-

stand fra eksterne konsulenter. Banken har gennemgået og opdateret forretningsgange samt fo-

retaget tiltag med henblik på at sikre kontrol af at forretningsgange følges. Pr. 19. august 2013 

har banken ansat en ny leder, med ansvar for bankens kreditområde. 

 

Banken har indtil videre valgt uændret at fortsætte med alene at offentliggøre såvel halvårs- 

som helårsrapporter. Henset til det generelle forhold at aktionærer i lokale pengeinstitutter, og 

dermed også i Østjydsk Bank, har et langsigtet formål med deres investering i bankens aktier, 

vurderes der ikke aktuelt behov for offentliggørelse af kvartalsrapporter.  

 

Østjydsk Bank vil i stedet for offentliggøre en periodemeddelelse i 2. halvår 2013, og der hen-

vises i den forbindelse til bankens offentliggjorte finanskalender. 

 

Der er i øvrigt ikke siden 30. juni 2013 indtruffet forhold, der er af vigtighed for bedømmelsen 

af bankens økonomiske stilling samt resultat i det forløbne halvår.  
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Finanskalender 2013 
 

6. november 2013  Periodemeddelelse for tredje kvartal 2013 

 

 

Fondsbørsmeddelelser 2013 

 
Østjydsk Bank A/S har i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 13. august 2013 fremsendt ne-

denstående fondsbørsmeddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen.  

 

Meddelelserne kan genfindes på bankens hjemmeside www.oeb.dk : 

 

 

Nr.  Dato      Indhold  
 

01 25. januar Opdatering på resultatforventninger for 2012 

02 5. februar Årsregnskabsmeddelelse 2012 

03 5. februar Årsrapport 2012 

04 6. februar  Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

05 18. februar       Indfrielse af obligationslån 

06 19. februar      Ændring af afdelingsstruktur 

07 2. marts      Forløb af ordinær generalforsamling 

08 15. marts      Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

09 21. marts Konstituering af bestyrelsen 

10 27. marts Indfrielse af obligationslån 

11 9. april  Forløb af ekstraordinær generalforsamling  

12 18. april Vedtægter pr. 09.04.13 

13 6. maj        Ledelsesmæssige ændringer 

14 15. maj        Udskydelse af periodemeddelelse for 1. kvartal 2013 

15 31. maj Periodemeddelelse 1. kvartal 2013 

16 4. juni  Ledelsesmæssige ændringer 

17 6. juni  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

18 7. juni  Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling 

19 13. juni Ledelsesmæssige ændringer 

20 27. juni Opdatering på bankens kapitalplaner 

21 28. juni Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 28.06.13 

22 1. juli  Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 01.07.13 

23 11. juli  Opfyldelse af Finanstilsynets solvenskrav 

25 1. august Gennemførelse af kapitalnedsættelse 

26 1. august Vedtægter efter kapitalnedsættelse 

 

 

http://www.oeb.dk/
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Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2013

Helår

2013 2012 2012 korr.

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Renteindtægter........................................................................................................................................5 170.540 198.904 386.717

Renteudgifter...............................................................................................................................................6 -59.967 -78.077 -162.008

 

Netto renteindtægter ................................................................................................................. 110.573 120.827 224.709

 

Udbytte af aktier m.v. ........................................................................................................ 658 1.873 4.882

Gebyrer og provisionsindtægter................................................................................................. 35.411 41.212 72.793

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter............................................................................................. -2.592 -1.630 -3.883

 

Netto rente- og gebyrindtægter................................................................................................................ 144.050 162.282 298.501

 

Kursreguleringer...................................................................................................................................................7 9.303 7.682 22.245

Andre driftsindtægter….................................................................................................................................. 152 -354 580

Udgifter til personale og administration...............................................................................8 -94.321 -76.921 -147.050

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.............................................................................................................. -1.978 -2.528 -5.534

Andre driftsudgifter................................................................................................................................ -6.954 -2.012 -6.745

Nedskrivninger på udlån m.v. .................................................................................................... -223.688 -69.121 -490.937

Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder..............................9 -250 -75 -905

 

Resultat før skat............................................................................................................................... -173.686 18.953 -329.845

 

Skat af periodens resultat…………………………………………………………………………….. -45.381 -5.081 49.004

Periodens resultat ......................................................................................................................................... -219.067 13.872 -280.841

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat…………………………………………………………………………………………………………………….. -219.067 13.872 -280.841

Anden totalindkomst efter skat………………………………………………………………………………………………………………….. 0 0 -340

Periodens totalindkomst……………………………………………………………………. -219.067 13.872 -281.181
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Balance pr. ultimo juni 2013  

 

AKTIVER  Helår

2013 2012 2012 korr.

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr
 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker.................................................................................... 724.210 1.020.267 1.448.079

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker...................................................................................... 59.437 77.004 133.814

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris....................................................................................................................10 3.715.307 4.893.731 4.568.358

Obligationer til dagsværdi.................................................................................................................. 207.811 1.207.621 734.706

Aktier m.v........................................................................................................................................ 101.591 219.752 228.458

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.............................................................................................. 5.998 5.078 6.248

Aktiver tilknyttet puljeordninger……………………………………………………………………. 87.995 61.130 79.975

Grunde og bygninger i alt.............................................................................................. 101.821 93.167 102.695

    Investeringsejendomme.............................................................................................. 26.872 16.301 26.787

    Domicilejendomme.............................................................................................. 74.949 76.866 75.908

Øvrige materielle aktiver................................................................................................................................ 3.828 5.999 5.377

Aktuelle skatteaktiver................................................................................................................................ 6.523 0 6.523

Udskudte skatteaktiver................................................................................................................................ 0 0 45.381

Aktiver i midlertidig besiddelse.......................................................................................................................... 34.868 24.295 33.250

Andre aktiver................................................................................................................................. 126.273 99.703 111.740

Periodeafgrænsningsposter.................................................................................................... 171 411 767
  

AKTIVER I ALT.......................................................................................................................... 5.175.833 7.708.158 7.505.371 
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Balance pr. ultimo juni 2012  

  

PASSIVER  Helår

 2013 2012 2012 korr.

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Gæld:

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker.......................................................................................................................... 610.382 700.168 677.327

Indlån og anden gæld.............................................................................................................................................. 3.325.915 4.994.661 5.062.347

Indlån i puljeordninger............................................................................................................................................ 128.432 71.254 91.829

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris.............................................................................................................................................. 0 423.486 435.583

Andre passiver............................................................................................................................ 283.825 188.428 186.188

Periodeafgrænsningsposter.......................................................................................................... 7.765 1.312 1.267

Gæld i alt.......................................................................................................................... 4.356.319 6.379.309 6.454.541

Hensatte forpligtelser:

Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser.………………………………………………………………………………………………… 3.456 2.563 2.563

Hensættelser til udskudt skat……………………………………………………………………………………………………… 0 3.800 0

Hensættelser til tab på garantier……………………………………………………………………………………………………… 7.842 4.500 5.926

Andre hensatte forpligtelser……………………………………………………… 10.100 1.790 0

Hensatte forpligtelser i alt……………………………………………………………………………………… 21.398 12.653 8.489

Efterstillede kapitalindskud …………………………………………………………………………………………. 582.142 586.389 607.425

Egenkapital:  

Aktiekapital........................................................................................................................................ 96.000 96.000 96.000

Overkurs ved emission………………………………………………………………………. 32.865 32.865 32.865

Opskrivningshenlæggelser……………………………………………………………………… 4.532 4.872 4.532

Overført overskud eller underskud .................................................................................................................... 82.577 596.070 301.519

Egenkapital i alt....................................................................................................................................... 215.974 729.807 434.916
 

PASSIVER I ALT....................................................................................................................... 5.175.833 7.708.158 7.505.371

 

Ikke-balanceførte poster

Garantier m.v………………………………………………………………….7 1.154.463 1.496.719 1.499.925

Andre forpligtelser…………………………………………………………. 0 0 0

Eventualforpligtelser i alt………………………………………………. 1.154.463 1.496.719 1.499.925
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Egenkapitalopgørelse

Overkurs Akk. Overført Egen-

Aktie- ved værdiregu- resultat kapital

 kapital emission leringer mv. i alt

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr
 

Egenkapital 01.01.2012……………………………………………………………………………………………………………..96.000 32.865 4.872 583.081 716.818

Periodens resultat……………………………………………… 13.872 13.872

Anden totalindkomst……………………………………………………….. 0 0

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 0 13.872 13.872

Køb af egne aktier………………………………………………. -5.710 -5.710

Salg af egne aktier………………………………………………. 4.827 4.827

Egenkapital 30.06.2012……………………………………………………………………………………………………………..96.000 32.865 4.872 596.070 729.807

Periodens resultat……………………………………………… -294.713 -294.713

Anden totalindkomst……………………………………………………….. -340 0 -340

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 -340 -294.713 -295.053

Køb af egne aktier………………………………………………. -3.622 -3.622

Salg af egne aktier………………………………………………. 3.784 3.784

Egenkapital 31.12.2012 korr.……………………………………………………………………………………………………………..96.000 32.865 4.532 301.519 434.916

Periodens resultat……………………………………………… -219.067 -219.067

Anden totalindkomst……………………………………………………….. 0 0

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 0 -219.067 -219.067

Køb af egne aktier………………………………………………. -9.963 -9.963

Salg af egne aktier………………………………………………. 10.088 10.088

Egenkapital 30.06.2013……………………………………………………………………………………………………………..96.000 32.865 4.532 82.577 215.974

Aktiekapitalen udgør 96 mio kr. og består pr. 30. juni 2013 af 960.000 aktier med en pålydende værdi

á 100 kr.

Østjydsk Bank har en beholdning af egne aktier på nominelt 357.800 (3.578 stk), svarende til 0,4 %
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Kapitalforhold og solvens  

 

Helår

 2013 2012 2012 korr.

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Solvensprocent………………………………………………………………………………. 13,6% 17,8% 12,8%

Kernekapital……………………………………………………………………… 6,8% 13,7% 8,9%

Kapitalsammensætning: 

Egenkapital ……………………………………………………………………………………… 430.509 711.063 430.384

Hybrid kernekapital……………………………………………………………………………..113.856 183.471 189.895

Fradrag:

Årets løbende underskud…………………………………………………………………………….. -219.067 0 0

Udskudt skatteaktiv………………………………………………………………………….. 0 0 -45.381

Andre fradrag………………………………………………………………………. -3.838 -21.290 -41.369

Kernekapital efter fradrag …………………………………………………………….. 321.460 873.244 533.529

 

Supplerende kapital:

Ansvarlig lånekapital ………………………………………………………………………. 216.409 273.959 272.589

Opskrivningshenlæggelser…………………………………………………………… 4.532 4.872 4.532

Hybrid kernekapital…………………………………………………………… 125.701 0 0

I alt……………………………………………………………………………….. 346.642 278.831 277.121

Heraf kan medregnes………………………………………………………… 325.298 278.831 277.121

Andre fradrag……………………………………………………………………………… -3.838 -21.292 -41.371
 

Basiskapital efter fradrag……………………………………………………...  642.920 1.130.783 769.279

 

Risikovægtede poster:  

Kreditrisiko…………………………………………………………………………………… 4.070.578 5.467.279 5.115.859

Markedsrisiko…………………………………………………………………….. 164.317 341.442 314.061

Operationel risiko………………………………………………………………….. 489.363 561.425 561.425
  

I alt…………………………………………………………………………………………. 4.724.258 6.370.146 5.991.345
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Noter til halvårsrapporten 2013 
 

Noteoversigt 

 

1. Bankens kapital- og likviditetssituation 

2. Anvendt regnskabspraksis 

3. Væsentlige regnskabsmæssige skøn mv. 

4. Hoved- og nøgletal 

5. Renteindtægter 

6.  Renteudgifter 

7. Kursreguleringer 

8. Udgifter til personale og administration 

9.  Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 

10. Eventualforpligtelser 

11. Udlån og andre tilgodehavender, og nedskrivninger herpå 

12. Transaktioner med nærtstående parter 

13.  Pengestrømsopgørelse 
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Note 1 – Bankens kapital- og likviditetssituation 

 

I forlængelse af den seneste inspektion fra Finanstilsynet af Østjydsk Bank, gennemført i marts 

og april måned 2013, fastsatte Finanstilsynet et solvenskrav til banken på 11,7 %. Bankens fak-

tiske solvensprocent pr. 31. marts 2013 blev, efter indregning af påbudte nedskrivninger på ud-

lån og tilgodehavender, opgjort til 8,7 %. Som følge heraf gav Finanstilsynet banken en række 

dispositionsbegrænsende påbud og krævede, at banken foretog de nødvendige tiltag for at brin-

ge den faktiske solvens over det fastsatte solvenskrav. 

 

Bankens ledelse udarbejdede en genopretningsplan, der havde til formål at sikre, at banken igen 

kunne leve op til det fastsatte solvenskrav. Hovedparten af genopretningsplanens elementer er, 

som det fremgår af bankens fondsbørsmeddelelse nr. 24 af 11. juli 2013, gennemført pr. 30. juni 

2013 medens den sidste del af den fremlagte genopretningsplan – en gennemførsel af en aktie-

emission - forventes gennemført ved udgangen af september måned 2013. 

 

Der er opnået bindende tilsagn fra en række investorer om, på visse betingelser, at tegne aktier i 

et sådant omfang af der opnås et bruttoprovenue på 115 mio. kr. Det er ledelsens klare forvent-

ning, at de gældende betingelser bliver imødekommet og at aktieemissionen på denne baggrund 

gennemføres som planlagt. Når aktieemissionen er gennemført er bankens genopretningsplan 

gennemført i sin helhed.  

 

Bankens kernekapitalprocent udgør 6,8 % pr. 30. juni 2013, og solvensprocenten udgør 13,6 %. 

Finanstilsynets udmeldte solvenskrav, af 30. maj 2013, er på 11,7 %. Bankens solvensprocent 

forventes, med baggrund i den planlagte kapitaludvidelse, yderligere forbedret ved udgangen af 

3. kvartal 2013. Det er bankens forventning, at genopretningsplanen, når den er fuldt gennem-

ført, vil løfte bankens solvens til niveauet 15 % til 17 %. 

 

Med henblik på, også fremadrettet, at efterleve de kommende stramninger til kapitaldæknings-

reglerne, er det – selv om genopretningsplanen forventes gennemført i sin helhed – afgørende at 

banken fremadrettet opnår en styrket indtjening, samt at banken i fornødent omfang vil kunne 

tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder. Banken har iværksat solvensoptimerende tiltag og 

har derudover planlagt en række øvrige driftsoptimerende tiltag, der har til formål at øge den 

fremtidige indtjening. Det er således forventningen, at banken med et styrket kapitalgrundlag, et 

stærkt fokus på den fremtidige indtjening og risikostyring, samt om nødvendigt muligheden for 

i fornødent omfang at tiltrække kapital fra andre kilder, samlet set gør, at banken vil være i 

stand til at kunne leve op til kommende øgede lovkrav. 

 

Som en konsekvens af den kraftige reduktion af bankens basiskapital, har banken ansøgt Fi-

nanstilsynet om dispensation for overholdelse af grænserne i lov om finansiel virksomhed § 145 

om store engagementer. Banken har modtaget dispensation for 3 engagementer, som pr. 30. juni 

2013 ikke overholder den anførte grænse. Dispensationerne udløber henholdsvis 30. september 

2013 og 31. december 2013, og det er ledelsens forventning, at man dels med den planlagte ak-

tieemission og konkrete tiltag i forhold til reduktion af de konkrete engagementer, at de pågæl-

dende engagementer vil kunne holdes inden for grænsen på 25 % af basiskapitalen når de mod-

tagne dispensationer udløber.  
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Banken har pr. 30. juni 2013 en likviditetsoverdækning på 65,8 %, hvilket overstiger Finanstil-

synets pejlemærker i tilsynsdiamanten og ligeledes lovkravet til likviditetsoverdækning. Banken 

har i 1. halvår 2013 indfriet de resterende fundinglån optaget med garanti fra den danske stat, og 

har ligeledes frasolgt 3 afdelinger med netto indlånsoverskud, hvilket samlet har reduceret ban-

kens likviditetsoverdækning.  

 

Det er forventningen at banken også fremadrettet, på baggrund af bankens langsigtede budgetter 

og prognoser samt bankens likviditetsplan, vil kunne overholde de lovgivningsmæssige krav til 

likviditetsoverdækningen.  

 

Note 2 - Anvendt regnskabspraksis 

 

Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed, her-

under Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæg-

lerselskaber m.fl.. (regnskabsbekendtgørelsen) og yderligere danske oplysningskrav til delårs-

rapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 

  

Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste 1.000 kr. 

 

Bortset fra nedenstående er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabs-

praksis som blev anvendt for årsregnskabet for 2012. Vi henviser til årsrapporten for 2012 for 

en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angiv-

ne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner.  

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsbekendtgørelsen er ændret for årsrapporter og halvårsrapporter vedrørende regn-

skabsår, der begynder 1. januar 2013. Der er i § 38a indsat ny bestemmelse om generelle prin-

cipper for måling af dagsværdi, som erstatter §§ 47 – 48, der alene omtaler opgørelse af dags-

værdi i forhold til finansielle instrumenter. Ændringerne afspejler den ændring i IFRS 13, som 

fastlægger principper for måling af dagsværdi, uafhængigt af hvilke aktiver eller forpligtelser, 

der måles. 

 

Ændringen medfører, at dagsværdier nu opgøres til exit price, i stedet for lukkekurs på balance-

dagen. Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af effekten på tallene pr. 30. juni 2012, og 

det er vores vurdering at den ændrede praksis har helt uvæsentlig effekt på regnskabstallene pr. 

30. juni 2012, hvorfor der ikke er foretaget beløbsmæssige korrektioner som følge af den æn-

drede praksis. 

 

Beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis vedrørende dette område ændres på baggrund heraf til 

følgende: Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries 

til, ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes 

uafhængige parter. 

 

Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til den 

pris, der vil blive modtaget ved salg på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en an-

den offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. 
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For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved 

hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare ak-

tuelle markedsdata. 

 

Note 3 - Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder og væsentli-

ge ændringer i regnskabsmæssige skøn 

 

Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regn-

skabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis 

og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarli-

ge 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. Såfremt disse forud-

sætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsent-

lig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom æn-

dringer kan forekomme ved ændring af principper fra ledelsens side, eksempelvis ved ændrin-

ger i tidshorisonten. 

 

De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse 

aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdel-

sen af halvårsrapporten for 2013, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2012: 

 

 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier 

 Måling af unoterede aktier og visse obligationer 

 Måling af midlertidigt overtagne aktiver 

 Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme 

 

Der henvises til årsrapporten for 2012 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige 

skøn. 

 

Usædvanlige forhold 

Halvårsrapporten for 1. halvår 2013 er påvirket af følgende væsentlige usædvanlige forhold: 

 

 Store nedskrivninger som følge af Finanstilsynets gennemførte inspektion af banken i 

marts og april måned 2013. Se omtalen heraf i ledelsesberetningen. 

 

 Finanstilsynets fastsættelse af et solvenskrav til banken den 30. maj 2013 på 11,7 % . Se 

omtalen heraf på bankens hjemmeside www.oeb.dk. 
 

 Iværksættelse af bankens genopretningsplan, foranlediget af Finanstilsynets fastsatte 

solvenskrav til banken. Hovedparten af genopretningsplanens elementer er, som det 

fremgår af bankens fondsbørsmeddelelse nr. 24 af 11. juli 2013, gennemført pr. 30. juni 

2013 medens den sidste del af den fremlagte genopretningsplan – en gennemførsel af en 

aktiemission - forventes gennemført ved udgangen af september måned 2013. 
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Note 4 - Hoved- og nøgletal
Helår

2013 2012 2012 korr.

1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Driftsregnskabet:  

Nettorenteindtægter……………………………………………………………………………………..110.573 120.827 224.709

Gebyrer og provisionsindtægter mv……………………………………………………. 33.477 41.455 73.792

Netto rente- og gebyrindtægter………………………………………………………… 144.050 162.282 298.501

Kursreguleringer…………………………………………………………………………… 9.303 7.682 22.245

Andre driftsindtægter…………………………………………………………………….. 152 -354 580

Basisindtjening…………………………………………………………………………….153.505 169.610 321.326

Udgifter til personale og administration………………………………………………… 94.321 76.921 147.050

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver………………………………………………………1.978 2.528 5.534

Andre driftsudgifter ……………………………………………………………………… 6.954 2.012 6.745

Nedskrivninger på udlån mv………………………………………………………….. 223.688 69.121 490.937

Resultat kapitalandele i tilknyt. selskaber……………………………………………. -250 -75 -905

Resultat før skat……………………………………………………………………………-173.686 18.953 -329.845

Resultat efter skat……………………………………………………………………………-219.067 13.872 -280.841

 

Udvalgte balanceposter:

Udlån………………………………………………………………………………………..3.715.307 4.893.731 4.568.358

Indlån incl. puljer……………………………………………………………………………..3.454.347 5.065.915 5.154.176

Egenkapital………………………………………………………………………………. 215.974 729.807 434.916

Ansvarlig kapital…………………………………………………………………………. 798.116 1.316.196 1.042.341

Balancesum…………………………………………………………………………………..5.175.833 7.708.158 7.505.371

 

Ikke balanceførte poster:  

Garantier………………………………………………………………………………………….1.154.463 1.496.719 1.499.925
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Note 4 - Hoved- og Nøgletal (fortsat)

Helår

2013 2012 2012 korr.

Solvens  

Solvensprocent………………………………………………………………………………………….13,6% 17,8% 12,8%

Kernekapitalprocent…………………………………………………………………………………………6,8% 13,7% 8,9%

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat…………………………………………………………………………-53,4% 2,6% -57,3%

Egenkapitalforrentning efter skat……………………………………………………………………..-67,3% 1,9% -48,8%

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.)……………………………………………………………………..0,47 1,13 0,49

Markedsrisiko  

Renterisiko…………………………………………………………………………………………………..-2,2% 1,4% -1,1%

Valutaposition………………………………………………………………………………………………..2,7% 1,4% 1,0%

Valutarisiko…………………………………………………………………………………………………….0,1% 0,0% 0,0%

Likviditet

Udlån + nedskrivn. i forhold til indlån………………………………………………………………………131,8% 106,6% 103,8%

Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet……………………………………………………………………..65,8% 216,7% 214,9%

Kreditrisiko

Sum af store engagementer……………………………………………………………………………153,5% 17,6% 66,5%

Akkumuleret nedskrivningsprocent………………………………………………………………….14,8% 7,4% 11,5%

Halvårets nedskrivningsprocent……………………………………………………………………………….3,9% 1,0% 7,2%

Halvårets udlånsvækst………………………………………………………………………………………-18,7% -0,4% -6,7%

Udlån i forhold til egenkapital…………………………………………………………………………………17,2 6,7 10,5

Afkast

Halvårets resultat før skat pr. aktie (kr.)……………………………………………………………………..-180,9 19,7 -343,6

Halvårets resultat efter skat pr. aktie (kr.)…………………………………………………………………-228,2 14,4 -292,5

Indre værdi pr. aktie (kr.)…………………………………………………………………………………..226 764 455

Børskurs/indre værdi pr. aktie………………………………………………………………………………..0,16 0,30 0,50
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Noter  

 

Helår

 2013 2012 2012 korr.

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Note 5 - Renteindtægter af:  

      Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker.................................................................................... 53 1.600 2.396

      Udlån og andre tilgodehavender ................................................................................................................................................................... 168.086 192.163 372.767

      Obligationer ................................................................................................................................................................... 2.401 5.141 11.483

      Andre renteindtægter  ........................................................................................................................................................... 0 0 71

I alt renteindtægter..........................................................................................................................' 170.540 198.904 386.717

 

Note 6 - Renteudgifter til:  

      Kreditinstitutter og centralbanker .................................................................................... -2.436 -2.830 -6.058

      Indlån og anden gæld .................................................................................................................................................... -35.685 -45.474 -94.330

      Udstedte obligationer .................................................................................................................................................... -2.248 -12.919 -20.750

      Efterstillede kapitalindskud ...................................................................................................................................................................... -19.452 -16.832 -40.826

      Øvrige renteudgifter ...................................................................................................................................................................... -146 -22 -44

I alt renteudgifter ..........................................................................................................................' -59.967 -78.077 -162.008

 

Note 7 - Kursreguleringer af:  

      Obligationer ............................................................................................................................................................. -141 27 3.170

      Aktier .................................................................................................................................................... 6.422 2.697 7.619

      Valuta ...................................................................................................................................................................... 2.753 5.087 11.813

      Afledte finansielle instrumenter  ...................................................................................................................................................................... 339 -34 -147

      Aktiver tilknyttet puljeordninger ...................................................................................................................................................................... -599 1.161 4.076

      Indlån i puljeordninger  ...................................................................................................................................................................... 1.289 610 1.265

      Øvrige aktiver  ...................................................................................................................................................................... -760 -1.866 -5.551

I alt kursreguleringer ..........................................................................................................................' 9.303 7.682 22.245

 

Note 8 - Udgifter til personale og administration:  

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab................................................................................ -2.113 -1.524 -3.351

Personaleudgifter:  

      Lønninger .................................................................................................................................................... -47.557 -40.099 -72.972

      Pensioner ...................................................................................................................................................................... -4.002 -4.101 -8.124

      Udgifter til social sikring  ...................................................................................................................................................................... -4.909 -5.085 -9.570

Personaleudgifter i alt ......................................................................................................................................................................... -56.468 -49.285 -90.666

Øvrige administrationsudgifter.......................................................................................................................................... -35.740 -26.112 -53.033

I alt udgifter til personale og administration......................................................................................... -94.321 -76.921 -147.050

Note 9 - Res. af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder:  

      Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .................................................................................................................................................................. -250 -75 -905

I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder……………….. .........................................................................................................................' -250 -75 -905
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Noter  
 

Helår

 2013 2012 2012 korr.

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Note 10 - Eventualforpligtelser:  

Garantier m.v.:  

      Finansgarantier ...................................................................................................................................................................... 223.049 422.774 376.019

      Tabsgarantier for realkreditudlån..................................................................................................................................................................... 673.008 696.371 777.372

      Tinglysnings- og konverteringsgarantier.................................................................................................................................................................... 94.540 207.143 179.313

      Øvrige garantier  ...................................................................................................................................................................... 163.866 170.431 167.221

Garantier m.v. i alt .............................................................................................................................................................................. 1.154.463 1.496.719 1.499.925

Andre forpligtelser.:  

      Øvrige forpligtelser  ...................................................................................................................................................................... 0 0 0

Andre forpligtelser i alt .............................................................................................................................................................................. 0 0 0

Note 11 - Udlån og andre tilgodehavender, og nedskrivninger herpå:

Udlån og andre tilgodehavender:

Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris……………………………………………………….3.715.307 4.893.731 4.568.358

I alt 3.715.307 4.893.731 4.568.358

Samlet udlån fordelt på restløbetid:

På anfordring…………………………………………………………………………………………………………………...1.570.441 2.432.309 2.071.187

Til og med 3 måneder……………………………………………………………………………………………………………………247.208 442.706 429.108

Over 3 måneder og til og med et år……………………………………………………………………………………………………………………493.794 888.901 926.672

Over et år og til og med 5 år……………………………………………………………………………………………………………………584.489 572.564 582.156

Over 5 år……………………………………………………………………………………………………………………819.375 557.251 559.235

I alt……………………………………………………………………………………………………………………3.715.307 4.893.731 4.568.358

Individuelle nedskrivninger/hensættelser:

      Nedskrivninger/hensættelser primo…………………………………………………..774.492 428.621 428.621

      Nedskrivninger/hensættelser i perioden………………………………………………214.907 76.615 474.620

      Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår………………………………………………..-9.139 -3.915 -16.962

      Andre bevægelser……………………………………………………………..-117.922 0 0

      Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat…………………………………………………..-27.725 -2.258 -111.787

      Ultimo…………………………………...…………………………………………………..834.613 499.063 774.492

Gruppevise nedskrivninger/hensættelser:

      Nedskrivninger/hensættelser primo…………………………………………………..12.413 13.237 13.237

      Nedskrivninger/hensættelser i perioden………………………………………………280 1.454 2.103

      Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår………………………………………………..-2.639 -2.119 -2.927

      Andre bevægelser……………………………………...………………………………………………..0 0 0

      Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat…………………………………………………..0 0 0

      Ultimo…………………………………...…………………………………………………..10.054 12.572 12.413

Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på

garantidebitorer………………………………………………………………………………….844.667 511.635 786.905

Heraf hensættelser på garantidebitorer…………………………………………… 7.842 4.500 5.926
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Noter  
 

Note 12 - Transaktioner med nærststående parter:

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Transaktioner med nærststående parter i perioden

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellen Østjydsk Bank og nærtstående parter:

Helår

 2013 2012 2012 korr.

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Lån til ledelsen  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 250 1.702 800

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 217.267 21.850 21.950

Lån til ledelsen i alt .............................................................................................................................................................................. 217.517 23.552 22.750

Sikkerhedsstillelser  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 0 410 0

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 172.145 1.164 1.164

Sikkerhedsstillelser i alt .............................................................................................................................................................................. 172.145 1.574 1.164

Pensionsforpligtelser  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 0 2.388 2.388

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 0 0 0

Pensionsforpligtelser i alt .............................................................................................................................................................................. 0 2.388 2.388

Særlige incitamentsprogrammer  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 0 0 0

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 0 0 0

Særlige incitamentsprogrammer i alt .............................................................................................................................................................................. 0 0 0

Alle transaktioner med nærstående parter sker på markedsvilkår, henunder rente- og provisionssatser.

Rentesatser for lån til direktionen og nærtstående er i 1. halvår 2013 på 16,25 - 16,75% (2012 2,9 - 13,5%)

og 2,45 - 17,25% (2012 3,3 + 13,5%) for bestyrelse og nærtstående. Direktionen er ikke tildelt nogen form

for incitamentsprogram.
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Note 13 - Pengestrømsopgørelse ved halvår 2013
Helår

2013 2012 2012 korr.

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat før skat…………………………………………………………….. -173.684 18.949 -329.845

Nedskrivninger på udlån……………………………………………………. 223.688 69.121 490.937

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver………….. 1.978 2.528 5.534

Ændring i hensættelser til tab på garantier……………………………… 1.916 0 1.426

Betalt skat, netto……………………………………………………… 0 -3.000 -1.315

53.898 87.598 166.737

Ændring i udlån………………………………………………………….. 629.362 -67.002 -163.444

Ændring i indlån…………………………………………………………. -1.699.829 731.150 819.411

Ændring i værdipapirer, ej likvide og belånte…………………………. -3.621 -87.557 -100.534

Ændring i kreditinstitutter, netto………………………………………… -71.210 405.641 430.204

Ændring udstedte obligationer……………………………………………. -435.583 -807.370 -795.273

Ændring aktiver tilknyttet puljer………………………………………… -8.020 -15.190 -34.035

Ændring i øvrige aktiver og passiver, netto…………………………….. 101.693 3.126 -16.654 

Pengestrømme vedrørende drift…………………………………….. -1.487.208 162.798 139.675
 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver……………………………………. -2.174 -2.564 -24.045

Salg af materielle anlægsaktiver……………………………………….. 600 125 1.240

Ændring af kapitalandele i datterselskaber…………………………….. 250 75 -1095 

Pengestrømme vedrørende investeringer…………………………….. -1.324 -2.364 -23.900
 

Ændring efterstillet kapital…………………………………………….. -25.283 60 21.096

Tilbageførelse af tidligere års opskrivninger 0 0 -340

Betalt udbytte……………………………………………………………. 0 0 0

Køb/salg af egne aktier……………………………………………………… 27 -384 -720 

Pengestrømme vedrørende finansiering………………………………… -25.256 -324 20.036 

Ændring i likvider………………………………………………………. -1.459.890 247.708 302.548
 

Likvider 01.01.2013……………………………………………………… 2.348.716 2.046.168 2.046.168 

Likvider 30.06.2013…………………………………………………. 888.826 2.293.876 2.348.716 

Fordeler sig således:

Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker………………. 724.210 1.020.267 1.448.079

Anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter………………………………. 47.269 21.693 125.908

Børsnoterede ubelånte værdipapirer………………………………………….. 117.347 1.251.916 774.729

I alt…………………………………………………………………………… 888.826 2.293.876 2.348.716

 
   

    
    

    

     


