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NASDAQ OMX Copenhagen A/S  

Nikolaj Plads 6 

1007 København K 

  Mariager, den 11. januar 2016 

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 1/2016 

 

Supplerende korrigerende information. 

 

Finanstilsynet har i 2. halvår af 2015 foretaget en regnskabskontrol af Østjydsk Banks årsrapport 

for 2014 og halvårsrapport for 2015. 

 

Som det fremgik af bankens selskabsmeddelelse nr. 30/2015 har Finanstilsynet truffet afgørelse 

vedrørende den gennemførte regnskabskontrol, og i overensstemmelse med denne afgørelse of-

fentliggør Østjydsk Bank hermed supplerende/korrigerende information til bankens årsrapport 

for 2014 og til bankens halvårsrapport for 2015. Herudover offentliggøres der en supplerende/kor-

rigerende information vedrørende bankens perioderapport for 1. – 3. kvt. 2015, idet denne periode 

også påvirkes af den trufne afgørelse. 
 
Afgørelsen fremgår dels af Finanstilsynets hjemmeside, og dels på bankens hjemmeside på URL: 

www.7230.oeb.dk/finanstilsynet. 

 

De supplerende korrigerende informationer vedrørende bankens årsrapport for 2014 har ingen 

resultatmæssig effekt, men omhandler yderligere noteoplysninger i noterne 3, 20 og 37. 

 

Af Finanstilsynets afgørelse fremgik, at banken skulle foretage en genberegning af en række af 

bankens investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse, og sammenholdt med tallene 

fra Finanstilsynets afgørelse gav genberegningen følgende resultat: 

 

2015
1.000 kr.

Finanstilsynets vurderede værdiregulering -12.996

Resultat af genberegning -12.506

Afvigelse 490  
 

En del af værdireguleringen på 12,5 mio. kr. er tidligere udgiftsført i bankens regnskab for peri-

oden 1. januar 2015 til 30. september 2015, og den resterende værdiregulering medtages i ban-

kens årsrapport for 2015. Nedenstående oversigt viser fordelingen af værdireguleringen: 

 

2015
1.000 kr.

Samlede værdireguleringer -12.506

Medtaget i Q3 rapporten for 2015 -5.816

Yderligere resultatpåvirkning i 2015 -6.690  
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Banken har tidligere oplyst, at der var en forskel mellem Finanstilsynets værdifastsættelsen på de 

udvalgte investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse og bankens foretagne værdi-

ansættelse i niveauet 7 mio. kr. 

 

De ændrede målinger af bankens investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse med-

fører en ændret opgørelse og periodisering af værdiansættelsen af bankens investeringsejen-

domme og aktiver i midlertidig besiddelse i såvel bankens halvårsrapport for 2015 som i bankens 

kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015. 

 

Supplerende korrigerende informationer for både bankens årsrapport 2014, bankens halvårsrap-

port for 2015 og bankens kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 frem-

går af vedlagte materiale. 

 

De supplerende korrigerende informationer skal læses i sammenhæng med den tidligere offent-

liggjorte regnskabsrapporter for at give et retvisende billede af bankens aktiviteter. 

 

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 9668 4220. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

 
 Max Hovedskov  

Bankdirektør 

 

 
 

mailto:banken@oeb.dk

