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NASDAQ OMX Copenhagen A/S  

Nikolaj Plads 6 

1007 København K 

  Mariager, den 25. august 2015 

 

Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 

 

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 – herunder orientering om 

plan for rekapitalisering af Østjydsk Bank. 

 

Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2015, 

samt en samlet plan for rekapitalisering af banken. 

 

Hovedpunkter i planen for rekapitalisering af Østjydsk Bank: 
 

 Østjydsk Bank har, som anført i selskabsmeddelelse nr. 8/2015, de seneste måneder arbejdet 

med tiltag, der skal sikre, at banken atter ville kunne overholde gældende krav til kapitalens 

sammensætning og i forlængelse heraf komme ud af genopretning. Som følge heraf har ban-

ken indgået aftale med 3 professionelle investorer om, på visse betingelser, at garantere en 

aktieemission på 83,4 mio. kr., med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Så-

fremt betingelserne opfyldes forventes emissionen gennemført ultimo 2015. 

 

 Østjydsk Bank har ligeledes indgået aftale med en professionel investor om, på visse betin-

gelser, at aftage et nyt hybrid lån på 75 mio. kr. Såfremt betingelserne opfyldes forventes 

udstedelsen gennemført ultimo 2015.  

 

 Samlet set forventes de kapitalmæssige tiltag, såfremt betingelserne opfyldes og rekapitali-

seringen af banken gennemføres, alt andet lige, at bringe banken ud af genopretning ultimo 

2015. 

 

Halvårsrapporten viser bl.a. følgende: 

 

 Resultatet for 1. halvår 2015 blev et overskud på 10,4 mio. kr. før skat, mod et underskud på 

198,2 mio. kr. i samme periode i 2014. Resultatet vurderes som mindre acceptabelt. 

  

 Kapitalprocenten er ved udgangen af 1. halvår 2015 opgjort til 14,1 % og er dermed over 

lovens minimumskrav på 8 %,  

 

 Bankens egentlige kernekapitalprocent udgør 5,6 % pr. 30. juni 2015, og er dermed over 

lovens minimumskrav på 4,5 %. Med baggrund i Finanstilsynets udmeldte søjle II tillæg på 

5,2 % til den egentlige kernekapitalprocent er kravet til den egentlige kernekapitalprocent på 

9,7 %, svarende til en underdækning på 4,1 %, eller 135 mio. kr.  
 

 Banken nedjusterer forventningerne til et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger til 

niveauet 115 – 125 mio. kr. i 2015 mod tidligere 130 – 145 mio. kr. I resultatet indgår good-

will betaling, for salg af afdelinger, med 73,1 mio. kr. 
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”Vi har nu taget et væsentligt skridt i arbejdet med at realisere indholdet i bankens genopretnings-

plan. Østjydsk Bank vil ved en gennemførelse af de planlagte kapitaltransaktioner få en markant 

forbedring i kapitalstrukturen hvilket, alt andet lige, vil bringe banken ud af genopretning.  

 

Jeg synes, at man kan sige, at vi har fundet en ansvarlig løsning for banken, som ved dens gen-

nemførelse indeholder en væsentlig styrkelse af kapitalgrundlaget, hvorfor det nu er muligt at se 

fremad. Jeg er samtidig glad for, at bankens eksisterende aktionærer ikke afskæres muligheden 

for at forsvare deres ejerandel i banken, såfremt de måtte ønske dette.”, siger bankdirektør Max 

Hovedskov. 

 

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: Fhv. Bankdirektør Poul Damgaard, Aars 

Næstformand: Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager 

Koncernjurist Bernt Clausen, Låsby 

Medarbejderrepræsentanter: 

Afdelingsdirektør Henning Rose, Hadsund 

Afdelingsdirektør Anni Frederiksen Mols, Randers  

 

Revisions- og risikoudvalg 

Formand: Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager 

Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Koncernjurist Bernt Clausen, Låsby 

Afdelingsdirektør Anni Frederiksen Mols, Randers 

 

Nominerings- og aflønningsudvalg 

Fhv. Bankdirektør Poul Damgaard, Aars 

Direktør Jens Rasmussen, Hobro 

Afdelingsdirektør Henning Rose, Hadsund 
 

Direktion 

Bankdirektør Max Hovedskov, Randers 

 

Revision 

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg 
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Ledelsespåtegning 
 

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

1. januar - 30. juni 2015 for Østjydsk Bank A/S. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og ledelsesbe-

retningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten 

er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsno-

terede finansielle virksomheder. 

  

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

passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af bankens aktiviteter og penge-

strømme for perioden 1. januar - 30. juni 2015. 

 

Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse for udviklin-

gen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici 

og usikkerhedsfaktorer, som banken står over for. 

 

Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. 

 

Mariager, den 25. august 2015 

 

 

Direktion 

 

Max Hovedskov     
Bankdirektør     

         / Flemming Johnsen 
           Underdirektør 

     

 

 

Bestyrelse 

 

Poul Damgaard  Jens Rasmussen   Knud Timm-Andersen 
Formand   Næstformand    Bestyrelsesmedlem 

 

 

Bernt Clausen   Henning Rose    Anni Frederiksen Mols 
Bestyrelsesmedlem  Medarbejdervalgt    Medarbejdervalgt  

    bestyrelsesmedlem   bestyrelsesmedlem 
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Ledelsesberetning 

 
Østjydsk Bank har over det seneste år arbejdet målrettet med at sikre, at indtjening og omkost-

ninger følger en acceptabel trend henset til den løbende reduktion i forretningsomfanget via op-

rydning og frasalg af aktiver. Konsekvenserne heraf er følgende: 

 

 Netto rente- og gebyrindtægterne udgør 74,8 mio. kr., hvilket er et fald på 32,4 mio. kr. 

(30 %) set i forhold til samme periode i 2014. Faldet kan primært henføres til salget af 2 

afdelinger pr. 1. januar 2015.  

 

 Udgifter til personale og administration mv. udgør 43,1 mio. kr., hvilket er et fald på 29,0 

mio. kr. (40 %) set i forhold til driftsudgifterne i samme periode i 2014. Faldet kan primært 

henføres til salget af 2 afdelinger pr. 1. januar 2015. 

 

 Netto goodwill betaling på 73,1 mio. kr. som følge af salget af 2 afdelinger pr. 1. januar 

2015.    

 

 Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. halvår 2015 på 81 mio. kr. Nedskrivningerne er 

bl.a. en følge af Finanstilsynets undersøgelse i banken i foråret 2015, der pålagde banken 

at foretage yderligere nedskrivninger på 60,5 mio. kr. 

 

Resultatet for 1. halvår 2015 blev et overskud på 10,4 mio. kr. før skat, mod et underskud på 

198,2 mio. kr. i samme periode i 2014. Resultatet vurderes som mindre acceptabelt henset til en 

goodwill betaling i halvåret på 73,1 mio. kr.  

 

Resultatet for 1. halvår 2015 har ikke kunnet bringe banken ud af genopretning. 

 

For at bringe banken ud af genopretning, og for at kunne opfylde de fremadrettede regulatoriske 

krav til kapitalen, har det været nødvendigt for bankens ledelse at søge kapitalen styrket.  

 

Det opnåede forhandlingsresultat, med en under visse betingelser garanteret aktieemission på 

83,4 mio. kr. og udstedelse af en ny hybrid kapital på 75 mio. kr., vil styrke bankens tabskapacitet 

med ca. 150 mio. kr.  

 

Den garanterede aktieemission fremkommer ved, at 70 mio. kr. nuværende ansvarlig kapital i 

Østjydsk Bank konverteres til en tegningsgaranti på 70 mio. kr. ny aktiekapital. Herudover stilles 

en tegningsgaranti på 13,4 mio. kr. i ny aktiekapital.  

 

I konsekvens heraf er det forudsat, at der anvendes 70 mio. kr. af provenuet fra den planlagte 

aktieemission til at indfri ansvarlig kapital. Indfrielsen kræver Finanstilsynets godkendelse. 

 

Garanternes endelige aktietegning vil afhænge af tegningsomfanget fra bankens øvrige aktionæ-

rer i fortegningsemissionen. 
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I forbindelse med den planlagte aktieemission vil den nominelle størrelse af bankens aktier blive 

foreslået nedsat fra DKK 10,00 til DKK 0,50 via en nedskrivning af den eksisterende aktiekapital. 

Fortegningsemissionen forventes efterfølgende udbudt til kurs 1,00.  

 

Hver aktie af DKK 0,50 vil ved aktieemissionen give ret til at tegne 14 nye aktier til en pris på 

DKK 1,00 pr. aktie af DKK 0,50. 

 

Nedsættelsen af aktiekapitalen kræver Erhvervs- og Vækstministeriets godkendelse. 

 

Kapitaltransaktionerne kræver ændringer i bankens vedtægter, hvorfor der snarest muligt vil blive 

indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank.  

 

Ændringsforslag til bankens eksisterende vedtægter vil blive offentliggjort i forbindelse indkal-

delse til ekstraordinær generalforsamling, og heraf vil bl.a. fremgå, at banken foreslår en ophæ-

velse af den eksisterende stemmeretsbegrænsning, ligesom der fremadrettet foreslås direkte valg 

til bankens bestyrelse på bankens generalforsamlinger. 

 

Østjydsk Bank vil, efter en gennemførelse af de planlagte kapitaltransaktioner, søge om tilladelse 

til at kunne delindfri 40 %, ca. 69 mio. kr., af den statslige hybride kapital som blev optaget i 

2009. Den statslige hybride kapital kan medregnes i bankens kapitalstruktur frem til 1. januar 

2018, hvor den resterende del, ca. 104 mio. kr., søges indfriet. 

  

Østjydsk Bank planlægger herudover indfrielse af ca. 168 mio. kr. ansvarlig kapital i 4. kvartal 

2015 ved ordinært udløb. Denne kapital indgår pr. 30. juni 2015 i bankens kapitalnøgletal med 

ca. 6 mio. kr. 

 

Samlet set vil kapitaltransaktionerne, såfremt betingelserne for disse opfyldes og de gennemføres, 

styrke bankens kapitalnøgletal betydeligt. Bankens kapitalnøgletal kan proforma, inklusiv oven-

for nævnte kapitaltransaktioner, pr. 30. juni 2015 opgøres til: 

 

Kapitalprocent:            14,33 % 

Individuelt solvensbehov:         13,26 % 

 

Egentlig kernekapitalprocent:          10,45 % 

Krav til egentlig kernekapitalprocent inkl. søjle II tillæg:     9,76 %  

   

 

Bankens ledelse anser en gennemførelse af kapitaltransaktionerne for nødvendige og afgørende 

for bankens fremadrettede situation.  

 

Kapitaltransaktionerne vil, såfremt betingelserne for disse opfyldes og de gennemføres, alt andet 

lige, bringe banken ud af genopretning, hvorfor det igen vil være muligt at se fremad og fokusere 

på bankens drift.  
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Driftsresultatet 
 

Netto rente- og gebyrindtægterne udgør 74,8 mio. kr. 

Netto rente- og gebyrindtægter blev i 1. halvår 2015 på 74,8 mio. kr. mod 107,2 mio. kr. i 1. 

halvår af 2014.  

 

Hovedårsagen til reduktionen i bankens netto rente- og gebyrindtægter er, at banken pr. 1. januar 

2015 solgte afdelinger i Randers og Gjerlev til Jutlander Bank. De solgte afdelingers samlede 

forretningsomfang udgjorde ca. 1,4 mia. kr.  

 

I relation til vurderingen af bankens renteudgifter bemærkes, at banken, som følge af de disposi-

tionsbegrænsende foranstaltninger, ikke betaler renter af den hybride kapital, idet denne rentebe-

taling helt bortfalder.  

 

For så vidt angår renten på bankens øvrige ansvarlige kapital beregnes denne, uanset betaling 

først må ske, når banken ikke længere er under genopretning. 

 

Positive kursreguleringer på 3,7 mio. kr. 

Bankens kursreguleringer udgjorde i 1. halvår af 2015 en gevinst på 3,7 mio. kr., hvor gevinsten 

i tilsvarende periode i 2014 var på 7,8 mio. kr.  

 

Kursreguleringerne på obligationsbeholdningerne i 1. halvår af 2015 gav en gevinst på 2,1 mio. 

kr., kursregulering af aktiebeholdningerne gav en gevinst på 0,4 mio. kr., kursregulering på valu-

taområdet gav en gevinst på 4,0 mio. kr., kursregulering af afledte finansielle instrumenter gav et 

tab på 2,7 mio. kr., medens øvrige kursreguleringer udviser et tab på 0,1 mio. kr.  

  

Udgifter til personale og administration mv. 

Banken har i 1. halvår af 2015 haft 43,1 mio. kr. i driftsudgifter, hvilket er et fald på 29,0 mio. 

kr. (40 %) set i forhold til driftsudgifterne i 1. halvår 2014.  

 

Faldet i omkostningerne skyldes primært salget af to afdelinger pr. 1. januar 2015, men herudover 

var omkostningerne i 1. halvår 2014 forøgede, som følge af afsatte omkostninger relateret til 

arbejdet omkring bankens genopretningsplan. 

 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 

Halvårets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver blev på 10,5 mio. kr., hvil-

ket er 8,0 mio. kr. højere end tilsvarende post i 1. halvår af 2014. 

 

Stigningen har baggrund i nedskrivninger på bankens domicilejendomme med 10, 4 mio. kr. Ned-

skrivningerne, der blev foretaget i 1. kvartal 2015, kommer i forbindelse med Finanstilsynets 

inspektion af banken i marts måned 2015. 

 

 

 

 

 

mailto:banken@oeb.dk


  

 

Side 9 af 28 

Hovedkontoret: Østergade 6-8 9550 Mariager Tlf. 98541444 Fax 76244939 Regnr. 7230 

CVR nr. 57928913, E-mail: banken@oeb.dk – www.oeb.dk 

 

 

 

Nedskrivninger på udlån mv. udgør 81,2 mio. kr.  

Østjydsk Bank har gennem det seneste år arbejdet målrettet med at afvikle en række nødlidende 

engagementer. Udfordringerne i specielt dansk landbrug og dermed også i de landbrugsrelaterede 

virksomheder er dog fortsat til stede og kan fremadrettet kræve yderligere nedskrivninger såfremt 

situationen forværres. 

 

De samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde 81,2 mio. kr., hvilket 

er et fald på 152,9 mio. kr. i forhold til nedskrivningerne i tilsvarende periode i 2014.  

 

I marts måned 2015 gennemførte Finanstilsynet en inspektion af Østjydsk Bank, og i denne for-

bindelse fandt tilsynet behov for mernedskrivninger på 60,5 mio. kr. på bankens udlånsengage-

menter. Mernedskrivningerne fra tilsynsbesøget blev udgiftsført i 1. kvartal 2015. 

 

Bankens akkumulerede nedskrivningsprocent var ved udgangen af 1. halvår 2015 på 18,9 % af 

bankens samlede udlån og garantier, svarende til 703,1 mio. kr. Beløbet for akkumulerede ned-

skrivninger er opgjort efter tabsafskrivninger på 208 mio. kr. i første halvår 2015, i forbindelse 

med afvikling af en række nødlidende engagementer. 

 

Skat 

Banken har fortsat valgt ikke at indregne udskudte skatteaktiver i bankens balance. Den potenti-

elle skattemæssige værdi af det ikke aktiverede skattemæssige underskud fra 2012, 2013 og 

2014 udgør i niveauet 100 mio. kr.   

 

Resultat efter skat blev et overskud på 10,4 mio. kr.  

Bankens nettoresultat viser et overskud på 10,4 mio. kr. sammenholdt med et underskud på 198,2 

mio. kr. i samme periode i 2014.  

 

 

Balancen 
 

Bankens balance udgjorde ultimo juni 2015 3.634 mio. kr. – et fald på 27,6 % i forhold til balan-

cen ultimo 2014, hvor balancen udgjorde 5.016 mio. kr.  

 

Bankens udlån er opgjort til 2.219 mio. kr., indlån og anden gæld (inkl. puljer) er opgjort til 2.749 

mio. kr., og endelig er garantiporteføljen opgjort til 797 mio. kr.  

 

Sammenholdt med tallene ultimo 2014 er udlån faldet med 26,3 %, mens indlån og anden gæld 

(inkl. puljer) er faldet med 24,5 %, og garantiporteføljen er faldet med 18,7 %.  

 

Bankens samlede forretningsvolumen (udlån, indlån og garantier) udgjorde 5.765 mio. kr. ultimo 

1. halvår 2015 – hvilket er et fald på 24,5 % i forhold til 7.634 mio. kr. ultimo 2014.  

 

Årsagen til fald i posterne er salget af to afdelinger til Jutlander Bank pr. 1. januar 2015. 
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Branchefordelingen (før nedskrivninger) fremgår af nedenstående: 

 

 

 
 

 

Likviditet 
 

Banken har en tilfredsstillende likviditet. 

 

Pr. 30. juni 2015 udgjorde bankens likviditetsoverdækning 169,0 %, hvilket overstiger Finanstil-

synets pejlemærker i tilsynsdiamanten og bankens egne krav til likviditetsreserven.  

 

Ved udgangen af 2014 havde banken en likviditetsoverdækning på 122,1 %, og baggrunden for 

stigningen frem til udgangen af 1. halvår 2015 er balanceændringerne i forlængelse af salget af 

to afdelinger til Jutlander Bank, herunder primært som følge af reduktionen i bankens udlån.  

 

Østjydsk Bank har siden 1. kvartal 2014 indberettet nye krav til likviditet (LCR) i henhold til de 

nye kapitaldækningsregler, men skal først efterleve dem fra 1. oktober 2015, hvor de indfases 

frem mod 2018. 

 

I 2. halvår af 2015 forfalder ordinært to lån på i alt 168 mio. kr. som banken har optaget via 

ScandiNotes programmet. 

 

Uanset denne indfrielse er det forventningen, at banken også fremadrettet vil kunne overholde de 

lovgivningsmæssige krav til likviditetsoverdækning. 
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Tilsynsdiamanten 
 

Finanstilsynets tilsynsdiamant har fastlagt en række særlige risikoområder og relaterede pejle-

mærker i form af nøgletal med angivne grænseværdier, som et pengeinstitut bør ligge indenfor. 

 

Tilsynsdiamanten pr. 30. juni 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pejlemærket for ”Store eksponeringer”.  

 

Baggrunden for stigningen i pejlemærket ”Store eksponeringer” er ikke forøgede udlån, men fal-

det i bankens kapitalgrundlag gennem de seneste 3 år, der dels medfører, at flere engagementer 

skal medregnes, og dels medfører, at de allerede medtagne engagementer udgør en større andel 

af bankens kapitalgrundlag. 

 

Finanstilsynet har den 9. juli 2015 udsendt et nyt pejlemærke for tilsynsdiamanten. Den fremti-

dige udformning af pejlemærket indebærer, at summen af de 20 største eksponeringer i et pen-

geinstitut højst må udgøre 175 % af den egentlige kernekapital (CET1). Ændringen indføres fra 

1. januar 2018. 

 

 

Kapitalforhold 
 

Ved udgangen af 1. halvår 2015 udgør bankens egenkapital 178,1 mio. kr., hvilket er 14,4 mio. 

kr. mindre end pr. halvår 2014. Bankens efterstillede kapital udgør ved halvåret 437,6 mio. kr., 

eller 72,1 mio. kr. mindre end ved halvår 2014. 

 

Den samlede ansvarlige kapital udgør ved halvåret 2015 i alt 615,7 mio. kr., sammenholdt med 

702,2 mio. kr. ved halvår 2014. 

 

Kapitalgrundlaget, der anvendes til beregning af bankens solvens er på 443,7 mio. kr. ved halvår 

2015 – på niveau med tallet ved halvår 2014, hvor kapitalgrundlaget var 445,2 mio. kr.  

 

Kapitalprocenten er opgjort til 14,1 %, svarende til en stigning på 3,8 procentpoint fra 10,3 % 

ved halvår 2014. Stigningen har primært baggrund i faldende risikovægtede poster. Lovkravet til 

kapitalprocenten er på 8 %. 

 

 Grænseværdier Østjydsk Bank 

Store eksponeringer  < 125% 237,8 % 

Udlånsvækst  < 20 % -26,3 % 

Funding-ratio  < 1,0 0,69 

Ejendomseksponering  < 25 % 21,1 % 

Likviditetsoverdækning  > 50 % 169,0 % 

mailto:banken@oeb.dk
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Den egentlige kernekapitalprocent er på 5,6 % ved halvår 2015, hvilket er en stigning på 1,3 

procentpoint i forhold til halvåret 2014. Lovkravet til den egentlige kernekapitalprocent er 4,5 %. 

 

Banken har siden halvåret 2014 været under genopretning, idet banken ikke opfylder kravene til 

tilstrækkelig egentlig kernekapital. 

 

Finanstilsynet var på inspektion i banken i marts måned 2015, og fandt på baggrund af inspekti-

onen grundlag for et søjle II tillæg på 5,2 procentpoint til egentlig kernekapital, hvorfor bankens 

egentlige kernekapital skal være på 9,7 % før banken opfylder kravene til tilstrækkelig egentlig 

kernekapital. 

 

Med 5,6 % i egentlig kernekapital opfylder banken således fortsat ikke kravet til egentlig kerne-

kapital, og banken er derfor fortsat under genopretning og må således ikke foretage betalinger 

af renter m.m. på de efterstillede kapitalindskud, før banken igen opfylder de fastsatte solvens-

krav.  

 

Banken har i 2. halvår af 2015 ordinært forfald på to ansvarlige lån på i alt 168 mio. kr. Det drejer 

sig om et lån på 93 mio. kr. og et lån på 75 mio. kr. – begge lån optaget under ScandiNotes 

programmet. Lånene er jfr. gældende bestemmelser herfor nedvægtet, og pr. 30. juni 2015 indgår 

alene 6,2 mio. kr. i opgørelsen af bankens kapitalgrundlag. 

 

 

Genopretningsplan 
 

I henhold til gældende lovgivning skal et pengeinstitut, der ikke opfylder kravet til tilstrækkelig 

egentlig kernekapital udarbejde en genopretningsplan, som hurtigst muligt skal sikre en reetab-

lering af en tilfredsstillende solvens for pengeinstituttet. 

 

Banken har siden halvåret 2014 været under genopretning, og efter Finanstilsynets seneste in-

spektion er dette fortsat gældende, hvorfor banken ultimo maj 2015 har udarbejdet og indsendt 

en ny genopretningsplan til Finanstilsynet, der bl.a. skal forholde sig til bankens ansvarlige lån. 

 

Som det fremgår af ledelsesberetningen til denne rapport, har banken siden indsendelsen af gen-

opretningsplanen arbejdet med tiltag, der skal sikre, at banken atter vil kunne overholde kapita-

lens sammensætning, og i forlængelse heraf komme ud af genopretning. 

 

Som følge heraf har banken, på visse betingelser, modtaget tegningsgaranti for en aktieemission 

på 83,4 mio. kr., med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Såfremt betingelserne 

opfyldes forventes emissionen gennemført ultimo 2015.  

 

Banken har ligeledes indgået aftale med en professionel investor om, på visse betingelser, at op-

tage et nyt hybrid lån på 75 mio. kr. Såfremt betingelserne opfyldes forventes udstedelsen gen-

nemført ultimo 2015. 

 

Samlet set forventes de kapitalmæssige tiltag, såfremt betingelserne opfyldes og rekapitaliserin-

gen af banken gennemføres, alt andet lige, at bringe banken ud af genopretning ultimo 2015. 
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Forventninger til 2. halvår 2015 
 

Banken har tidligere udmeldt forventninger til et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger 

i niveauet 130 - 145 mio. kr. for hele 2015. I denne forventning indgår nettoprovenu ved salget 

af to afdelinger til Jutlander Bank med 73 mio. kr.  

 

I forlængelse af en opdatering af bankens budget for 2015 ændres forventningerne til årets resultat 

før kursreguleringer og nedskrivninger til et niveau på 115 – 125 mio. kr. Årsagen til ændringen 

i forventningerne er dels fald i bankens forretningsomfang som følge af den igangværende op-

rydning og dels halvårets nedskrivninger på bankens domicilejendomme med 10,4 mio. kr. 

 

 

Andre forhold 
 

Der er i øvrigt ikke siden 30. juni 2015 indtruffet forhold, der er af vigtighed for bedømmelsen af 

bankens økonomiske stilling samt resultat i det forløbne halvår.  

 

 

Finanskalender 2015 
 

17. november 2015  Periodemeddelelse for tredje kvartal 2015 

 

 

Selskabsmeddelelser 2015 

 
Østjydsk Bank A/S har i perioden fra 1. januar 2015 og frem til 25. august 2015 fremsendt ne-

denstående selskabsmeddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen.  

 

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

 

 

Nr.  Dato      Indhold  
 

01 05. januar Salg af 2 afdelinger til Jutlander Bank. 

02 30. januar Forøgelse af nedskrivningerne med 20 mio. kr. 

03 25. februar  Årsregnskabsmeddelelse 2014. 

04 25. februar  Årsrapport 2014. 

05 26. februar       Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

06 28. marts      Forløb af ordinær generalforsamling. 

07 16. april      Konstituering af bestyrelsen. 

08 19. maj      Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. 
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Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar - 30. juni 2015

1. halvår 1. halvår Helår

2015 2014 2014

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Renteindtægter........................................................................................................................................5 77.626 132.577 244.517

Renteudgifter...............................................................................................................................................6 -25.010 -52.327 -89.070

 

Netto renteindtægter ................................................................................................................. 52.616 80.250 155.447

 

Udbytte af aktier m.v. ........................................................................................................ 625 750 759

Gebyrer og provisionsindtægter................................................................................................. 22.585 27.255 55.248

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter............................................................................................. -1.064 -1.082 -2.242

 

Netto rente- og gebyrindtægter................................................................................................................ 74.762 107.173 209.212

 

Kursreguleringer...................................................................................................................................................7 3.743 7.849 6.676

Andre driftsindtægter….................................................................................................................................. 73.068 111 783

Udgifter til personale og administration...............................................................................8 -43.145 -72.197 -113.430

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.............................................................................................................. -10.476 -2.500 -2.889

Andre driftsudgifter................................................................................................................................ -4.633 -4.300 -10.474

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. .................................................................................................... -81.154 -234.077 -312.337

Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder..............................9 -1.800 -250 -524

 

Resultat før skat............................................................................................................................... 10.365 -198.191 -222.983

 

Skat af periodens resultat…………………………………………………………………………….. 0 0 -31

Periodens resultat ......................................................................................................................................... 10.365 -198.191 -223.014

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat…………………………………………………………………………………………………………………….. 10.365 -198.191 -223.014

Anden totalindkomst efter skat………………………………………………………………………………………………………………….. 0 0 24

Periodens totalindkomst……………………………………………………………………. 10.365 -198.191 -222.990
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Balance pr. ultimo juni 2015  

 

AKTIVER  Helår

2015 2014 2014

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr
 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker.................................................................................... 245.703 497.422 773.464

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker...................................................................................... 630.573 482.852 128.877

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris....................................................................................................................11 2.219.326 3.334.248 3.011.641

Obligationer til dagsværdi.................................................................................................................. 147.379 160.857 148.284

Aktier m.v........................................................................................................................................ 29.666 76.441 33.260

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.............................................................................................. 2.546 4.620 4.346

Aktiver tilknyttet puljeordninger……………………………………………………………………. 152.654 204.164 203.354

Grunde og bygninger i alt.............................................................................................. 85.229 104.950 120.102

    Investeringsejendomme.............................................................................................. 49.050 33.593 49.050

    Domicilejendomme.............................................................................................. 36.179 71.357 71.052

Øvrige materielle aktiver................................................................................................................................ 1.357 2.477 2.741

Aktuelle skatteaktiver................................................................................................................................ 1.106 478 679

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

Aktiver i midlertidig besiddelse.......................................................................................................................... 38.214 36.675 20.352

Andre aktiver................................................................................................................................. 80.004 110.903 119.702

Periodeafgrænsningsposter.................................................................................................... 0 0 0
  

AKTIVER I ALT.......................................................................................................................... 3.633.757 5.016.087 4.566.802 
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Balance pr. ultimo juni 2015  

  

PASSIVER  Helår

 2015 2014 2014

Note 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Gæld:

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker.......................................................................................................................... 123.426 163.677 147.728

Indlån og anden gæld.............................................................................................................................................. 2.584.522 3.733.624 3.418.695

Indlån i puljeordninger............................................................................................................................................ 164.183 220.036 223.731

Andre passiver............................................................................................................................ 128.513 163.957 153.470

Periodeafgrænsningsposter.......................................................................................................... 1.175 1.193 1.836

Gæld i alt.......................................................................................................................... 3.001.819 4.282.487 3.945.460

Hensatte forpligtelser:

Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser.………………………………………………………………………………………………… 4.656 3.456 4.656

Hensættelser til tab på garantier……………………………………………………………………………………………………… 4.925 4.907 4.937

Andre hensatte forpligtelser……………………………………………………… 6.634 23.000 6.723

Hensatte forpligtelser i alt……………………………………………………………………………………… 16.215 31.363 16.316

Efterstillede kapitalindskud …………………………………………………………………………………………. 437.601 509.674 437.269

Egenkapital:  

Aktiekapital........................................................................................................................................ 59.600 59.600 59.600

Overkurs ved emission………………………………………………………………………. 0 84.865 0

Opskrivningshenlæggelser……………………………………………………………………… 168 4.419 4.443

Andre reserver...……………………………………………………………………… 135.731 135.731 135.731

Overført overskud eller underskud .................................................................................................................... -17.377 -92.052 -32.017

Egenkapital i alt....................................................................................................................................... 178.122 192.563 167.757
 

PASSIVER I ALT....................................................................................................................... 3.633.757 5.016.087 4.566.802

 

Ikke-balanceførte poster

Garantier m.v………………………………………………………………….10 797.158 1.048.000 980.192

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

Eventualforpligtelser i alt………………………………………………. 797.158 1.048.000 980.192

 

 

mailto:banken@oeb.dk


  

 

Side 17 af 28 

Hovedkontoret: Østergade 6-8 9550 Mariager Tlf. 98541444 Fax 76244939 Regnr. 7230 

CVR nr. 57928913, E-mail: banken@oeb.dk – www.oeb.dk 

 

 

 

Egenkapitalopgørelse

Overkurs Akk. Overført Andre Egen-

Aktie- ved værdiregu- resultat reser- kapital

 kapital emission leringer mv. ver *) i alt

1.000 kr.  
 

Egenkapital 01.01.2014……………………………………………………………………………………………………………..59.600 84.865 4.419 106.144 86.400 341.428

Periodens resultat……………………………………………… -198.191 -198.191

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

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 0 -198.191 0 -198.191

Nedskrivning af hybrid kernekapital………………………………………………. 49.331 49.331

Køb og salg af egne aktier………………………………………………. 5 5

Egenkapital 30.06.2014……………………………………………………………………………………………………………..59.600 84.865 4.419 -92.042 135.731 192.573

Periodens resultat……………………………………………… -24.823 -24.823

Værdiregulering af ejendomme……………………………………………… 24 24

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

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 24 -24.823 0 -24.799

Anden tilgang/afgang………………………………………………. -84.865 84.865 0

Kapitaltilførsel………………………………………………. 0

Køb og salg af egne aktier………………………………………………. -17 -17

Egenkapital 31.12.2014.……………………………………………………………………………………………………………..59.600 0 4.443 -32.017 135.731 167.757

Periodens resultat……………………………………………… 10.365 10.365

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

Totalindkomst for perioden…………………………………………0 0 0 10.365 0 10.365

Tilbageførsel af tidligere 

års opskrivninger……………………………………………… -4.275 4.275 0

Køb og salg af egne aktier………………………………………………. 0 0

Egenkapital 30.06.2015……………………………………………………………………………………………………………..59.600 0 168 -17.377 135.731 178.122

*) Posten "andre reserver" vedrører "øvrige reserver", som dækker over en tidligere nedskrivning af 

aktiekapital med 86.400 t.kr. og en nedskrivning af efterstillet kapital med 49.331 t.kr.

Aktiekapitalen udgør 59,6 mio. kr. og består pr. 30. juni 2015 af 5,96 mio. stk. aktier med en 

pålydende værdi á 10 kr.

Østjydsk Bank har en beholdning af egne aktier på nominelt 13.690 kr. (1.369 stk.), svarende til 0,0 %

af den samlede aktiekapital.
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Kapitalforhold og solvens  

 

30.06. 30.06.

 2015 2014 2014

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Kapitalsammensætning: 

Egenkapital ……………………………………………………………………………………… 178.122 192.563 167.757

Fradrag:

Andre fradrag………………………………………………………………………. -709 -7.846 -655

Forsigtig værdiansættelse………………………………………………………………………. -183 0 -200

Egentlig kernekapital …………………………………………………………….. 177.230 184.717 166.902

 

Hybrid kernekapital…………………………………………………………… 199.591 196.828 199.521

Nedvægtning ……………………………………………………………  -8.067 -5.350 -5.364

Andre fradrag……………………………………………………………………………… -531 -15.607 -1.311

 

Kernekapital…………..………………………………………………...  368.223 360.588 359.748

Supplerende kapital…………………………………………………………… 238.010 312.846 237.748

Nedvægtning ……………………………………………………………  -161.973 -212.580 -152.554

Andre fradrag……………………………………………………………………………… -531 -15.606 -1.311

 

Kapitalgrundlag…………..………………………………………………...  443.729 445.248 443.631

 

Risikoeksponering: (Risikovægtede poster)  

Kreditrisiko…………………………………………………………………………………… 2.804.574 3.802.583 3.500.622

Markedsrisiko…………………………………………………………………….. 50.107 60.135 54.259

Operationel risiko………………………………………………………………….. 294.892 458.537 438.319

  

I alt…………………………………………………………………………………………. 3.149.573 4.321.255 3.993.200

Kapitalprocent ……………………………………………………………………………………… 14,1% 10,3% 11,1%

Kernekapitalprocent ……………………………………………………………………………………… 11,7% 8,3% 9,0%

Egentlig kernekapitalprocent ……………………………………………………………………………………… 5,6% 4,3% 4,2%

Solvenskrav ……………………………………………………………………………………… 13,2% 12,9% 12,9%
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Noter til halvårsrapporten 2015 
 

 

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 

måned 2015, fastsatte Finanstilsynet et solvenskrav til banken på 13,2 %, hvilket medfører at 

banken ikke opfylder kravene til kapitalens sammensætning. 

 

Bankens egentlige kernekapitalprocent udgør 5,6 % pr. 30. juni 2015, og kapitalprocenten udgør 

14,1 %. Med baggrund i Finanstilsynets udmeldte søjle II tillæg på 5,2 % til den egentlige kerne-

kapitalprocent er kravet til den egentlige kernekapitalprocent på 9,7 %, svarende til en underdæk-

ning på 4,1 %, eller 135 mio. kr.  

 

Banken er derfor fortsat under genopretning. Dette medfører, at banken er underlagt en række 

dispositionsbegrænsende påbud, herunder at banken skal foretage de nødvendige tiltag for igen 

at overholde alle solvenskrav. 

 

Bankens ledelse har efterfølgende udarbejdet en genopretningsplan, der har til formål at sikre, at 

banken igen kunne leve op til fastsatte solvenskrav, og indsendt denne til Finanstilsynet.  

 

Som det fremgår af ledelsesberetningen til denne rapport, har banken siden indsendelsen af gen-

opretningsplanen arbejdet med tiltag, der skal sikre at banken atter vil kunne overholde kapitalens 

sammensætning, og i forlængelse heraf komme ud af genopretning. 

 

Som følge heraf har banken, på visse betingelser, modtaget tegningsgaranti for en aktieemission 

på 83,4 mio. kr., med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Såfremt betingelserne 

opfyldes forventes udstedelsen gennemført ultimo 2015.  

 

Banken har ligeledes indgået aftale med en professionel investor om, på visse betingelser, at af-

tage et nyt hybrid lån på 75 mio. kr. Såfremt betingelserne opfyldes forventes udstedelsen gen-

nemført ultimo 2015. 

 

Samlet set forventes de kapitalmæssige tiltag, såfremt betingelserne opfyldes og rekapitaliserin-

gen af banken gennemføres, alt andet lige, at bringe banken ud af genopretning ultimo 2015. 

 

Som en konsekvens af den kraftige reduktion af bankens kapitalgrundlag, har banken modtaget 

Finanstilsynets dispensation for overholdelse af bestemmelserne omkring store engagementer i 

CRR artikel 395 og 396. Dispensationen dækker over 1 engagement, som ikke overholder den 

anførte grænse på 25 % af det justerede kapitalgrundlag. 

 

Banken har pr. 30. juni 2015 en likviditetsoverdækning på 169,0 %, hvilket overstiger Finanstil-

synets pejlemærker i tilsynsdiamanten. 

  

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.  
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Note 2 - Anvendt regnskabspraksis 

 

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

der Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-

selskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børs-

noterede finansielle selskaber. 

  

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

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis som blev anvendt for 

årsregnskabet for 2014.  

 

Vi henviser til årsrapporten for 2014 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabsprak-

sis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regn-

skabsbekendtgørelsens definitioner. Som supplement til angivelsen af anvendt regnskabspraksis 

i årsrapporten skal oplyses, at der har ikke medvirket eksterne eksperter ved vurderingen af ban-

kens investeringsejendomme. 

 

 

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

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 forsvarlige 

og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder 

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 forudsætninger 

ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer 

kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper 

fra ledelsens side, eksempelvis ved ændringer 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 2015, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: 

 

 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 2014 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige 

skøn.  
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Usædvanlige forhold 

 

Halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er påvirket af følgende væsentlige usædvanlige forhold: 

 

 Salget af to af bankens afdelinger til Jutlander Bank pr. 1. januar 2015. Som følge af salget 

er der i 1. halvår 2015 medregnet en netto goodwillbetaling på 73,1 mio. kr. i halvårsre-

sultatet. 

 

 Nedskrivninger på bankens udlån og domicilejendomme som følge af Finanstilsynets gen-

nemførte inspektion af banken i marts måned 2015. I forbindelse med inspektionen blev 

banken pålagt mernedskrivninger på 60,8 mio. kr. på bankens udlånsengagementer og 

10,4 mio. kr. i nedskrivninger på bankens domicilejendomme. Se omtalen heraf i ledel-

sesberetningen. 

 

 Bankens manglende opfyldelse af kravene til den egentlige kernekapital, hvilket medfører 

at banken fortsat er under genopretning, der bl.a. medfører at banken er underlagt en 

række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at betale renter til ejerne 

af ansvarlig kapital, og påbud om ikke at påtage sig væsentlige nye risici. Se omtalen deraf 

på bankens hjemmeside: http://www.7230.oeb.dk/finanstilsynet 
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Note 4 - Hoved- og nøgletal pr. ultimo juni
Helår

2015 2014 2014

1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

Driftsregnskabet:  

Nettorenteindtægter……………………………………………………………………………………..52.616 80.250 155.447

Gebyrer og provisionsindtægter mv……………………………………………………. 22.146 26.923 53.765

Netto rente- og gebyrindtægter………………………………………………………… 74.762 107.173 209.212

Kursreguleringer…………………………………………………………………………… 3.743 7.849 6.676

Andre driftsindtægter…………………………………………………………………….. 73.068 111 783

Basisindtjening…………………………………………………………………………….151.573 115.133 216.671

Udgifter til personale og administration…………………………………………………-43.145 -72.197 -113.430

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver………………………………………………………-10.476 -2.500 -2.889

Andre driftsudgifter ……………………………………………………………………… -4.633 -4.300 -10.474

Nedskrivninger på udlån mv………………………………………………………….. -81.154 -234.077 -312.337

Resultat kapitalandele i tilknyt. selskaber……………………………………………. -1.800 -250 -524

Resultat før skat……………………………………………………………………………10.365 -198.191 -222.983

Resultat efter skat……………………………………………………………………………10.365 -198.191 -223.014

 

Udvalgte balanceposter:

Udlån………………………………………………………………………………………..2.219.326 3.334.248 3.011.641

Indlån incl. puljer……………………………………………………………………………..2.748.705 3.953.660 3.642.426

Egenkapital………………………………………………………………………………. 178.122 192.563 167.757

Ansvarlig kapital…………………………………………………………………………. 615.723 702.237 605.026

Balancesum…………………………………………………………………………………..3.633.757 5.016.087 4.566.802

 

Ikke balanceførte poster:  

Garantier mv.………………………………………………………………………………………….797.158 1.048.000 980.192
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Note 4 - Hoved- og Nøgletal pr. ultimo juni (fortsat)

Helår

2015 2014 2014

Kapital  

Kapitalprocent………………………………………………………………………………………….14,1% 10,3% 11,1%

Kernekapitalprocent…………………………………………………………………………………………11,7% 8,3% 9,0%

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat…………………………………………………………………………12,0% -148,5% -87,6%

Egenkapitalforrentning efter skat……………………………………………………………………..12,0% -148,5% -87,6%

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.)……………………………………………………………………..1,07 0,37 0,49

Markedsrisiko  

Renterisiko…………………………………………………………………………………………………..-2,5% -2,8% -2,7%

Valutaposition………………………………………………………………………………………………..0,9% 1,1% 0,7%

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

Likviditet

Udlån + nedskrivninger i forhold til indlån………………………………………………………………………106,1% 109,5% 105,4%

Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet……………………………………………………………………..169,0% 118,5% 122,1%

Kreditrisiko

Sum af store engagementer……………………………………………………………………………237,8% 336,7% 290,9%

Akkumuleret nedskrivningsprocent………………………………………………………………….18,9% 18,6% 17,3%

Halvårets nedskrivningsprocent……………………………………………………………………………….2,2% 4,4% 6,5%

Halvårets udlånsvækst………………………………………………………………………………………-26,3% -8,6% -17,5%

Udlån i forhold til egenkapital…………………………………………………………………………………12,5 17,3 18,0

Afkast

Halvårets resultat før skat pr. aktie (kr.) *……………………………………………………………………..17,4 -332,5 -374,2

Halvårets resultat efter skat pr. aktie (kr.) *…………………………………………………………………17,4 -332,5 -374,2

Indre værdi pr. aktie (kr.) *…………………………………………………………………………………..299 323 282

Børskurs/indre værdi pr. aktie………………………………………………………………………………..0,33 0,96 0,33

*) Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kr.
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Noter  

 

Helår

 2015 2014 2014

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Note 5 - Renteindtægter af:  

      Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker.................................................................................... -1.244 -16 0

      Udlån og andre tilgodehavender ................................................................................................................................................................... 78.702 132.366 244.035

      Obligationer ................................................................................................................................................................... 168 227 482

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

I alt renteindtægter..........................................................................................................................' 77.626 132.577 244.517

 

Note 6 - Renteudgifter til:  

      Kreditinstitutter og centralbanker .................................................................................... -1.765 -2.556 -4.548

      Indlån og anden gæld .................................................................................................................................................... -17.609 -27.029 -51.949

      Udstedte obligationer .................................................................................................................................................... -22 -54 -54

      Efterstillede kapitalindskud ...................................................................................................................................................................... -5.609 -22.684 -32.062

      Øvrige renteudgifter ...................................................................................................................................................................... -5 -4 -457

I alt renteudgifter ..........................................................................................................................' -25.010 -52.327 -89.070

 

Note 7 - Kursreguleringer af:  

      Obligationer ............................................................................................................................................................. 2.104 2.028 2.693

      Aktier .................................................................................................................................................... 424 4.639 4.998

      Valuta ...................................................................................................................................................................... 3.967 1.233 2.764

      Afledte finansielle instrumenter  ...................................................................................................................................................................... -2.707 291 -3.360

      Aktiver tilknyttet puljeordninger ...................................................................................................................................................................... 22.390 11.431 5.297

      Indlån i puljeordninger  ...................................................................................................................................................................... 3.546 2.108 3.199

      Øvrige aktiver  ...................................................................................................................................................................... -25.981 -13.881 -8.915

I alt kursreguleringer ..........................................................................................................................' 3.743 7.849 6.676

 

Note 8 - Udgifter til personale og administration:  

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab................................................................................ -1.415 -1.385 -3.185

Personaleudgifter:  

      Lønninger .................................................................................................................................................... -22.919 -29.617 -55.239

      Pensioner ...................................................................................................................................................................... -2.885 -3.465 -6.825

      Udgifter til social sikring  ...................................................................................................................................................................... -3.325 -4.293 -8.003

Personaleudgifter i alt ......................................................................................................................................................................... -29.129 -37.375 -70.067

Øvrige administrationsudgifter.......................................................................................................................................... -12.601 -33.437 -40.178

I alt udgifter til personale og administration......................................................................................... -43.145 -72.197 -113.430

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

      Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .................................................................................................................................................................. -1.800 -250 -524

I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder……………….. .........................................................................................................................' -1.800 -250 -524
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Noter  
 

Helår

 2015 2014 2014

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Note 10 - Eventualforpligtelser:  

Garantier m.v.:  

      Finansgarantier ...................................................................................................................................................................... 115.800 192.791 164.004

      Tabsgarantier for realkreditudlån..................................................................................................................................................................... 558.042 665.368 653.980

      Tinglysnings- og konverteringsgarantier.................................................................................................................................................................... 40.587 71.092 67.270

      Øvrige garantier  ...................................................................................................................................................................... 82.729 118.749 94.938

Garantier m.v. i alt .............................................................................................................................................................................. 797.158 1.048.000 980.192

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 tilgodehavender til amortiseret kostpris……………………………………………………….2.219.326 3.334.248 3.011.641

Samlet udlån fordelt på restløbetid:

På anfordring…………………………………………………………………………………………………………………...565.724 852.236 822.269

Til og med 3 måneder……………………………………………………………………………………………………………………266.947 276.202 241.390

Over 3 måneder og til og med et år……………………………………………………………………………………………………………………495.694 732.214 817.211

Over et år og til og med 5 år……………………………………………………………………………………………………………………442.356 736.708 475.305

Over 5 år……………………………………………………………………………………………………………………448.605 736.888 655.466

I alt……………………………………………………………………………………………………………………2.219.326 3.334.248 3.011.641

Individuelle nedskrivninger/hensættelser:

      Nedskrivninger/hensættelser primo…………………………………………………..821.277 839.347 839.347

      Nedskrivninger/hensættelser i perioden………………………………………………104.165 136.339 306.335

      Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår………………………………………………..-33.546 -41.066 -64.660

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

      Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat…………………………………………………..-208.601 -84.199 -259.745

      Ultimo…………………………………...…………………………………………………..683.295 850.421 821.277

Gruppevise nedskrivninger/hensættelser:

      Nedskrivninger/hensættelser primo…………………………………………………..11.500 12.902 12.902

      Nedskrivninger/hensættelser i perioden………………………………………………9.973 136.423 0

      Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår………………………………………………..-1.661 -1.319 -1.402

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

      Ultimo…………………………………...…………………………………………………..19.812 148.006 11.500

Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på

garantidebitorer………………………………………………………………………………….703.107 998.427 832.777

Heraf hensættelser på garantidebitorer…………………………………………… 4.925 4.907 4.937
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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

 2015 2014 2014

 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

 

Lån til ledelsen  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 50 50 50

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 36.347 168.816 117.488

Lån til ledelsen i alt .............................................................................................................................................................................. 36.397 168.866 117.538

Sikkerhedsstillelser  

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

      Bestyrelse..................................................................................................................................................................... 30.603 149.636 104.193

Sikkerhedsstillelser i alt .............................................................................................................................................................................. 30.603 149.636 104.193

Pensionsforpligtelser  

      Direktion ...................................................................................................................................................................... 4.481 3.281 4.481

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

Pensionsforpligtelser i alt .............................................................................................................................................................................. 4.481 3.281 4.481

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

Rentesatser for lån til direktionen og nærtstående er i 1. halvår 2015 på 16,75 - 16,75% (2014 16,75 - 

16,75) og 2,8 - 18,25% (2014 3,4 + 16,75%) for bestyrelse og nærtstående.

Direktion og bestyrelse er ikke tildelt nogen form for incitamentsprogram.
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Note 13 - Pengestrømsopgørelse ved halvår 2015
Helår

2015 2014 2014

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat før skat…………………………………………………………….. 10.365 -198.191 -222.983

Nedskrivninger på udlån……………………………………………………. 81.154 234.077 312.337

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver………….. 10.476 2.500 2.889

Ændring i hensættelser til tab på garantier……………………………… -12 0 30

Betalt skat, netto……………………………………………………… 0 0 679

101.983 38.386 92.952

Ændring i udlån………………………………………………………….. 711.160 79.945 324.294

Ændring i indlån…………………………………………………………. -896.825 322.778 11.545

Ændring i værdipapirer, ej likvide og belånte…………………………. -39.428 23.715 70.627

Ændring i kreditinstitutter, netto………………………………………… -24.286 -478.617 -494.009

Ændring udstedte obligationer……………………………………………. 0 0 0

Ændring aktiver tilknyttet puljer………………………………………… 50.701 -83.525 -82.715

Ændring i øvrige aktiver og passiver, netto…………………………….. 16.664 19.895 -14.001 

Pengestrømme vedrørende drift…………………………………….. -182.014 -115.809 -184.259
 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver……………………………………. -15.580 -615 -9.449

Salg af materielle anlægsaktiver……………………………………….. 23.500 2.601 11.222

Ændring af kapitalandele i tilknyttede selskaber…………………………….. 1.800 250 524 

Pengestrømme vedrørende investeringer…………………………….. 9.720 2.236 2.297
 

Ændring efterstillet kapital…………………………………………….. 332 -73.042 -145.448

Ændring i aktiekapital…………………………………………….. 0 0 0

Ændring i overkurs ved emission…………………………………………….. 0 0 0

Ændring i opskrivningshenlæggelser……………………………………….. 0 0 24

Ændring i andre reserver…………………………………………………. 0 49.331 49331

Køb/salg af egne aktier……………………………………………………… -1 -4 -13 

Pengestrømme vedrørende finansiering………………………………… 331 -23.715 -96.106 

Ændring i likvider………………………………………………………. -69.980 -98.902 -185.116
 

Likvider 01.01.2015……………………………………………………… 1.018.785 1.203.901 1.203.901 

Likvider 30.06.2015…………………………………………………. 948.805 1.104.999 1.018.785 

Fordeler sig således:

Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker………………. 245.703 497.422 773.464

Indskudsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank………………. 496.072 399.996 0

Anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter………………………………. 123.964 71.746 118.328

Børsnoterede ubelånte værdipapirer………………………………………….. 83.066 135.835 126.993

I alt…………………………………………………………………………… 948.805 1.104.999 1.018.785     
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