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Redegorelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 2

Sparekassen Ostjylland under konkurs

Skifteretten i Randers SKS 60-5281/2012

Jeg skal herved som kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme med nrvrende redegø
relse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2 vedrørende boets forhold

For sâ vidt angár aktiver og passiver, skal jeg indledningsvis henvise til den afmig tidligere
udfterdigede redegørelse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 1, dateret den 14. maj 2012.

INDLEDNING

Som anført I mm redegørelse I medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 14. maj
2012, blev der den 22. april 2012 indgàet en betinget aftale om overdragelse afsparekassens
aktiver og samtlige sparekassens ikke efterstillede passiver i henhold til kapitel 4d i by om
finansiel stabilitet (afvikling efter Bankpakke IV - model 2).

Aftalen var dels betinget af godkendelse fra Finanstilsynet, dels godkendelse fra konkurren
cemyndighederne, dels at der samtidig kunne indgAs aftale om en overdragelse af dele af
Sparekassen østjyllands aktiviteter og aktiver, herefter benvnt “Gron Bank”, til en mar
kedsmssig køber.

De nodvendige godkendelser samt aftale om overdragelse af “Grøn Bank” til Sparekassen
Kronjylland blev indget om aftenen den 22. april 2012, hvorefter overdragelsesaftalen var
endelig.
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Sparekassen østjylland blev herefter taget under konkursbehandling den 23. april 2012 kI.
06.27 pa baggrund af en af sparekassens ledelse samme morgen til Skifteretten i Randers
indleveret konkursbegering.

Efter overdragelsesaftalens indgâelse, men forud for konkursdekretets afsigelse udsendte
Finansiel Stabilitet A/S den 22. april 2012 om aftenen en presserneddelelse, hvoraf bl.a.
fremgik følgende:

“Finansiel Stabilitet har indgâet aftale med Sparekassen Østjyliand om en overdra
geise af sparekassens aktiver og passiver, bortset fra garantikapital og anden efter
stillet kapital, iii en ny bank under stftelse under Finansiel Stabilitet.

Overdrageisen gennemfores efter reglerne i Konsolideringspakken (Bankpakke IV,
model 2) og sker med virkningfra og med den 21. april 2012. Losningen sikrer at aile
indckydere og andre simple kredilorerfârfuid dcekning.

Sparekassen østjyiland varfrem til aftalen etfuil-service pengeinstitut med 175 med
arbejdere medplaceringpâ et hovedscede i Hammel og i lsfiliaierfordelt i øszJyl
land. Sparekassen Øsjyliand havde individuelle statsgarantier for 750 mio. kr. og et
statsiigt ian iform afhybrid kernekapitalpâ 300 mio. kr.

Finansiel Stabilitet vii umiddelbart iforkengeise afoverdragelsenfrascelge storstede
len afsparekassens aktiviteter til Sparekassen Kronjyliand. Frasaiget omfatter samt
lige privatkunder og de fleste erhvervsengagementer. Det svarer til et samlet indian
pa Ca. 3,9 mia. kr. og et udiân ca. 3,4 mia. kr.

Den kommende datterbank i Finansiel Stabilite4 som hedder Sparebank øszy)’liand af
2012, overtager omkring 30 erhvervsengagemenler med udlân og garantier for Ca.

1,3 mia. kr.

Overdragelsen omfattede sàledes samtlige aktiver, som tilhørte Sparekassen østjylland pr.
overtagelsesdagen, og ved overdragelsen overfortes samtlige ikke efterstillede forpligtelser,
herunder forpligtelser i forhold til medarbejdere, forpligtelser i forhold til kontraktparter,
forpligtelser I forhold til indskydere og forpligtelser i forhold til lângivere my. til Sparebank
østjylland af2012 A/S

De efterstillede forpligtelser, herunder forpligtelser i forhold til sparekassens garanter,
overgik jjçjç til Sparebank østjylland af2012 A/S.
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I overensstemmelse med regelsttet i Bankpakke IV - model 2 indeliolder overdragelsesaf
talen imellem Sparekassen østjylland og Sparebank østjylland af 2012 A/S en earn out
bestemmelse, der medfører, at sâfremt afviklingen af Sparebank østjylland af 2012 A/S
matte medføre et nettooverskud (efter tilbagebetaling af forrentet egenkapital, sorn Finansiel
Stabilitet A/S har stillet til ràdighed) udbetales dette til Indskydergarantifonden, Finansiel
Stabilitet A/S, aktionrerne og den ansvarlige kapital efter sdvanlig konkursrkkefø1ge.

I henhold til overdragelsesaftalen er aktivernes vrdi i overensstemmelse med principperne
i Bankpakke IV - model 2 opgjort til kr. 5.081 rnio.

Kobesummen er berigtiget ved overtagelse af samtlige ikke efterstillede gldsposter I spa
rekassen, inkl. renter, opgjort til I alt anslâet kr. 6.243 mio.

Differencen mellem vrdien af de overtagne aktiver og de forelobigt opgjorte passiver,
bortset fra sparekassens efterstillede kapital og garantkapital (inki. renter og omkostninger)
er et me11emvrende mellem Sparekassen østjylland under konkurs og Sparebank Østjyl
land af2012 A/S.

Denne difference kan forelobigt opgores til knap. kr. 1,2 mia. Sparekassen østjylland af
2012 A/S bar sàledes efter de p.t. oplyste tal et tilgodehavende i sparekassens konkursbo,
idet differencebelobet er negativt, dvs. i Sparebank Ostjylland af 2012 A/Sr favør. Hvis det
te ikke ndrer sig, jf. nrmere herom nedenfor, vii de I konkursboet tiIbagevrende efter
stillede kreditorer, herunder garanter, ikke have udsigt til dividende fra konkursboet.

Under henvisning til ovenstàende og under hensyntagen til de af Sparekassen østjyliands
ledelse i skifteretten og efterfølgende afgivne oplysninger og under hensyntagen til den
lobende dialog, som kurator har med henholdsvis Sparebank Østjyiland af 2012 A/S og
Finansiel Stabilitet A/S, kan der pa baggrund af den gennemforte overdragelse fra Spare
kassen østjyliand til Sparebank Østjylland af2012 A/S opstilles foigende skønnede oversigt
over Sparekassen østjylland under konkurs’ aktiver og passiver pr. konkursdagen:

AKTIVER

1. Tilgodehavende vedrorende overdra
gelsesaftale indgâet 22. april 2012
Overdragel sen omfatter samtl ige akti
ver, sorn tilhorte Sparekassen Østjyl
land pr. overtagelsesdagen, herunder
tillige eventualkrav.

Overdragelsen omfatter sâledes bl.a.
sparekassens kassebehoidning, udlán
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og andre tilgodehavender med tilhø
rende sikkerheder, vrdipapirer og
andre finansielle instrurnenter, kapi
talandele i datterseiskaber og associe
rede virksomheder, grunde og bygnin
ger, driftsinventar og driftsmateriel,
herunder biler, goodwill og immateri
elle rettigheder samt øvrige aktiver,
herunder øvrige materielle aktiver,
overdrage I ige skatteaktiver, ti igode
havende skatter, periodeafgrns
ningsposter og eventualaktiver.

Købesurnmen for disse aktiver er i
aftalen opgjort til kr. 5.091 mb.

Købesummen er forelobig berigtiget
ved, at Sparebank Østjylland af 2012
A/S overtager samtlige ikke efterstil
lede kreditorkrav hidrørende fra Spa
rekassen Ostjylland, hvilken sarniede
passivpost pr. overtagelsesdagen fore
løbigt er skonnet til at udgøre kr.
6.243 mb.

Differencen mellem vrdien af de
overtagne aktiver og passiver, bortset
fra bankens aktiekapital og efterstille
de kapital, kaldet differencebeløbet,
udgør et tilgodehavende for Sparebank
østjylland af 2012 A/S hos Sparekas
sen østjylland under konkurs.

De overtagne gldsposter, jf. ovenfor,
kr. 6.243 mio. bestár af foranstillede
krav, jf. konkurslovens § 94 og 95
samt 100 % af de pr. overdragelses
tidspunktet opgjorte anslAede ikke
efterstillede kreditorer, jf. konkurslo
vens § 97.

Overdragelsesaftalen indeholder, jf.
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Bankpakke IV - model 2, bestemmelse
orn udfrdigelse af refusionsopgørelse
parterne imellem samt den ovenfor
omtalte earn out, hvorefter der, sâ
fremt afviklingen af Sparebank Ostjyl
land af 2012 A/S medforer et netto
overskud (efter tilbagebetaling og
forrentning af egenkapitalen, som
Finansiel Stabilitet A/S har stillet til
râdighed), sâ udbetales dette netto
overskud ti I lndskydergarantifonden,
Finansiel Stabilitet A/S, aktionrerne
og anden ansvarlig kapital i banken
efter sdvan1ig konkursrkkefølge.

For rnervrende ma det baseret pa de
omkring forløbet af afviklingen af
Sparebank østjylland af 2012 A/S
meddelte oplysninger anses for usand
synligt, at der vi! frernkomme en til
lgsbetaIing under earn out’en fra
Sparebank østjylland A/S til Spare
kassen Østjylland.

Dette er navnlig begrundet i de fore
liggende oplysninger omkring udsig
ten til at inddrive de resterende kunde
engagementer, der fortsat beror i Spa
rebank østjy!land af 2012 A/S, samt i
størrelsen af det aktuelle differencebe
Iøb, der medforer, at werdien af akti
verne skal forøges med et beløb i stør
relsesorden kr. 1,2 mia., før der er
udsigt til betaling under earn out’en.

FRIE AKTIVER OPGORES INDTIL VIDERE TIL kr. 0.00

Henset ii! større!sen af differencebe!øbet ma det for nrvrende anses for forbundet med
stor usikkerhed, om der er udsigt ti!, at konkursboets kreditorer, dvs. den i Sparekassen øst

jylland efterladte efterstillede kapita!, har udsigt til at opnâ nogen form for dividende.
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Det bernerkes denne forbindelse, at det efterstillede kapitalindskud i ársrapporten 1 2010
er opgjort til kr. 532.000.000,-, mens den indbetalte garantikapital er opgjort til kr.
265.422.000,-.

PASSIVER

Henset til den aktuelt opgjorte størrelse af differencebeløbet, dvs. forskellen mellem over
tagne aktiver og overtagne passiver, ma det anses for usandsynligt, at der er udsigt til, at
konkursboets kreditorer, dvs. den i Sparekassen Østjylland efterladte efterstillede kapital,
herunder garantkapital, har udsigt til at opnà nogen form for dividende.

Det bemrkes i denne forbindelse, at de efterstillede kapitalindskud, inki. garantkapital, I
ârsrapporten for 2010 er opgjort til knap kr. 800 mb.

Siden konkursdekretets afsigelse har kurator modtaget anmeldelser og et antal fra kreditorer
i Sparekassen Østjylland under konkurs. Der er aktuelt i alt modtaget anmeldelse fra 2.213
kreditorer:

Krav I medfør afkonkurslovens § 97 kr. 45.13 1.541,46
Krav i rnedførafkonkurslovens § 98 kr. 101 .532.490,26

Krav, der er anrneldt efter konkursiovens § 97, ma - sâfremt rubriceringen er korrekt - anta
ges at were krav, der skal dkkes af Sparebank østjylland af 2012 A/S, jf. den indgâede
overdragelsesaftale, hvorfor den foreløbige registrering i konkursbo ma bero pa, at disse
kreditorer I den første fase efter konkursdekretets afsigelse har anmeldt save! over for Spa
rekassen Ostjylland A/S som Sparebank Ostjylland af 2012 A/S. Der kan dog were tale om
enkelte kreditorer, der ikke har anmeldt over for Sparebank østjylland af 2012 A/S inden
for den I by om finansie! stabilitet fastsatte prokiamafrist.

Der skal derfor ske en gennemgang af de anmeldte krav efter konkursiovens § 97 1 forbin
delse med boets behandling, sàledes at der alene vi! were kreditorkrav fra efterstillede kre
ditorer, jf. konkursiovens § 98, samt ikke efterstillede kreditorer, der ikke inden for prokla
mafristen har anmeldt over for Sparebank østjylland af 2012 A/S samt skyld til Sparebank
østjylland af 2012 A/S, jf. det aktuelle negative differencebelob, som forpligtelser I kon
kursboet.

I relation til prøvelsen af de Øvrige ikke efterstillede krav kan det oplyses, at der imellem
Finansiel Stabilitet A/S, Sparebank østjyl!and af 2012 A/S og konkursboet er indgâet aftale
om. at fastlggelsen afde af Sparebank østjylland af 2012 A/S overtagne ikke efterstillede
passiver sker I tt samarbejde med konkursboet, sáledes at fast1gge1sen sker som en del af
fordringsprøvelsen I konkursboet.
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Herved sikres de efterstillede kreditorer, at en mulig, om end usandsynlig, betaling under

earn outen ikke bortfalder ved, at der fejlagtigt overtages og betales ikke eflerstillede kredi

torer med et for højt eller for den sags skyld uberettiget beløb.

Fordringsprøvelsen er opstartet, og det forventes, at et større antal fordringer prøves I løbet
af 3. og 4. kvartal 2012.

Det skal endvidere bemrkes, at der fra et antal garanter, dvs. efterstillede kapital, er frem
sat synspunkter I forbindelse med anmeldelsen bade i konkursboet som over for Sparebank
østjylland af 2012 A/S om, at der i forbindelse med tegningen af garantkapitalen er givet
fejlagtige oplysninger my. med den konsekvens, at der for disse garanters side haves et er
statn ingskrav mod Sparekassen østjyl land A/S.

Disse forhold undersøges aktuelt bade konkret for hvert enkelt krav, men ogsâ mere gene
relt af kurator og vii indgà I forbindelse med prøvelsen af de af bl.a. garanterne i konkurs
boet anmeldte krav.

En mermere redegøreise for resultatet af disse undersøgelser forventes at indgâ i den rede
gorelse i medfør af konkursiovens § 125, stk. 3, som kurator skal udfierdige og udsende
senest 6 mâneder efter nrvrende redegørelses afgivelse.

BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN

Sparekassen indgik den 22. april 2012 en betinget overdragelsesaftale, jf. Bankpakke IV -

model 2, med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, Sparebank østjylland af
2012 A/S (CVR-nr. 34 47 90 97) om overdragelse af sparekassens aktiver og samtiige spa
rekassens ikke efterstillede passiver i henhold til kapitel 4d i by om finansiel stabilitet (af
vikling efter Bankpakke IV - model 2).

Overdragebsen skete med virkning fra og med den 21. april 2012.

Aftaben var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet, konkurrencemyndighederne samt
betinget af, at der samtidig kunne indgâs aftaler om en overdragelse af dele af Sparekassen
østjyllands aktiviteter og aktiver, benvnt “Grøn Bank? iii en markedsmssig køber.

De nødvendige godkendelser samt aftale om overdragelse af “Grøn Bank” til Sparekassen
Kronjylland blev indgâet om aftenen den 22. april 2012, hvorefter overdragelsesaftalen var

endelig.

I konsekvens heraf indleverede Sparekassen østjylland konkursbegering til Skifteretten i

Randers, der afsagde konkursdekret den 23. april 2012 kI. 06.27. Forud for dette forløb

havde sparekassen den 21. april 2012 udsendt presseinformation om status i Sparekassen

østjylband baseret pa rygter, der verserede I markedet.
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Afpresseinforrnationen udsendt den 21. april 2012 frerngik bl.a.:

“Sparekassen øszjylland har modtaget afgorelse fra Finanstilsynet med krav om at
age sit kapilalgrundlag. Sparekassen ØstJylland har besluuet, hvis der ikke findes en
losning med at reelablere det nodvendige kapitaigrundlag, at lade sig aJi’ikle i hen-
hold UI by oni finansiel stabilitei ved overdragelse afsparekassens virksomhed til et
daiterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Sparekassen øsfvlland er blevet p&agt
ci solvenskravp 18,6 pet. Dc 18,6 pet. er heregnetfor indregning afkrcevede yderli
gere nedskrivningerp Ca. 230 mio. icr. Sparekassensfaktiske solvens udgar -far md
regning aide yderligere nedskrivninger, som er indeholdi I Finanstilsyners afgorelse,
12,6 pct.

Sparekassen har fet fist iii sondag den 22. april ki. 18.00 til at tilvejebringe det
nodvendige kapitaigrundlag.

Hvis ikke anden ajiale buyer indgâet inden tidsfristens udlob, vii Sparekassens Øsjyl
land indgà afiale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse afSparekassens virk
somhed inklusive alle akiiver.”

Den 23. april 2012 udsendte Sparekassen Østjylland yderligere en pressemeddelelse, hvoraf
fremgik, at Sparekassen Ostjylland havde rnodtaget afgørelse fra Finanstilsynet med krav
om at øge sit kapitaigrundlag samt at Sparekassen østjylland - da dette ikke kunne opfyldes
- havde indgâet aftale med Finansiel Stabilitet A/S om afvikling af Sparekassen Østjylland
ifølge by om finansiel stabilitet.

Af pressemeddelelsen fremgik videre, at Sparekassen Kronjylland overtog stort set alle
kunder,jf. aflale indgâet herom med Finansiel Stabilitet A/S, ligesom bl.a. anførtes:

- Aflalen med Finansiel Stabilitet A/S omfattes af den sàkaidte bankpakke 4, 2.
Alle sparekassens aktiver og passiver - bortsetfra sparekassens garantkapital
og anden efterstiliet kapital mel. renter - er overdraget til et nyst/iet selskab
under Finansiel Stabilitet A/S, Sparebank øs(jylland af2012 A/S.

- Herefter er iuesten able aktiverne - de sâkaidte gronne kunder - overdraget til
Sparekassen Kronfvliand. En hue del afaktiverne og dermed kunderne vii for
bhive kunder i Sparebank Østjylland af2012 A/S. Sparebank øsijyiland af2012
A/S og Sparekassen Kronjylland vii orientere ncermere om aflalen.

- Alt indlcn, herunder indian over icr. 750.000,00, er sikret.
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- Garanler m Jörvenles at miste deres garantkapital. Ansvarlige kingivere ma
forventes ikke at kunne ft indfriel deres Ian.

- Sparekassen øsijylland indgiver konkursbega?ring.”

Uddrag afârsrapporten for 2010 vedlgges (bilag 1).

OMST0DELIGE DISPOSITIONER

Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige dispositioner er pâbegyndt, og kurator er I
dialog med dels Finansiel Stabilitet, dels Sparebank østjylland af 2012 A/S med henblik pa
nrmere at tilrettelgge omfanget og karakteren afde pAgidende undersøgelser.

For nrvrende er arbejdet med at vurdere de mulige omstødelige dispositioner alene i sin
indledende fase, idet det dog indgâr I overvejelserne, at samtlige simple kreditorer er over
taget af Sparebank østjylland af2012 A/S, og dermed har udsigt til at opnà fuld dkning.

EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD

Kurator har ikke pa nuvrende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering
aktuelt kan give anledning til at anmode om en po1itimssig efterforskning mod sparekas
sen eller andre,jf. bestemmelsen i konkursiovens § 110, stk. 4.

Bobehandlingen er dog i denne sammenhng pa nuvrende tidspunkt pa et sâ indledende
stadie, at det ikke kan udelukkes, at der under det videre arbejde vii blive konstateret sâdan
ne forhold. Kurator tager derfor forbehold for at fremkomme med en eventuel indberetning
i henhold til konkursiovens § 110, stk. 4, sáfremt kurator under den videre bobehandling
matte konstatere forhold, som efter kurators vurdering giver grundiag herfor.

OVRIGE FORHOLD

Der er indgâet de nodvendige aftaler med henholdsvis Finansiel Stabilitet A/S og Sparebank
Østjylland af 2012 A/S om, at konkursboet far indsigt i den økonomiske situation i Spare-

bank østjylland af 2012 A/S, sâledes at konkursboet kan vurdere sandsynligheden for, at
den i overdragelsesaftalen indeholdte earn out-betaling matte blive aktuel, samt at der i øv
rigt opnàs den for kreditorerne I konkursboet fornødne sikkerhed for, at afviklingen af Spa
rebank østjylland af 2012 A/S, herunder dette seiskabs fyldestgørelse af overtagne kredi

torkrav, sker pa en for de I konkursboet efterladte kreditorer forsvarlig vis.

I denne sammenhng skal det fremhves, at der er indgâet aftale om, at fastlggelsen af de

overtagne passiver sker inden for rammerne af den i konkursiovens fastsatte fordringsprø

velse, hvorved der, jf. ovenfor, skabes sikkerhed for, at der ikke sker betaling af kreditorer,
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hvis krav ikke i den foreliggende situation ma anses for at vre berettiget eller korrekt op
gjort.

Konkursboet, Finansiel Stabilitet A/S og Sparebank østjylland af 2012 A/S er I løbende
dialog omkring prøvelsen afde overtagne krav (proklamakravene).

KURATORS ARBEJDE MED SAGEN

Kurators arbejde med sagen har siden konkursens indtrden andraget Ca. 1 .200 juristtimer,
hvortil kommer et antal sekretrtimer. Arbejdet har primert omfattet følgende hovedkate
gorier:

1) Indledende undersøgelser vedrørende sparekassens forhold og deltagelse i møder med
Finansiel Stabilitet A/S og Sparebank østjylland af 2012 A/S I perioden efter kon
kursdekretets afsigelse, herunder hândteringen af en rkke problemstillinger opstâet I
umiddelbar forbindelse med konkursens indtrden bade i forhold til finansielle par
ter, i gangvrende finansiel le kontrakter, i ndskydere samt andre kontraktforhol d (an
slâet 220 timer).

2) Nrmere gennemgang af den indgâede overdragelsesaftale mellem Sparekassen Ost
jylland og Finansiel Stabilitet A/S/Sparebank østjylland af 2012 A/S, herunder indle
dende drøftelser vedrørende overdragelsens omfang samt afholdelse af møder og dia
log med Sparebank østjylland af 2012 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S vedrørende
koordinering af processen, herunder behovet for af facilitere overdragelsesaftalen (an
slàet 50 timer).

3) Arbejde relateret til gennemgang af diverse finansielle kontrakter samt medvirken til
overdragelse af et antal lobende kontraktforhold og andre gensidige bebyrdende afta
ler. I denne forbindelse har der vret en lobende dialog med tidligere ansatte i Spare
kassen østjylland samt nuvrende ansatte I Sparebank østjylland af 2012 A/S (anslá
et 30 timer).

4) Tilvejebringelse af oplysninger om de pa konkurstidspunktet verserende retssager,
herunder drøftelse med retterne og modparter samt Sparebank østjylland af2012 A/S
vedrørende disse sagers hândtering i perioden efter konkursen (ansläet 60 timer).

5) Løbende hândtering af et antal henvendelser fra kreditorer dels med forespørgsler,

dels med anmeldelse afkrav i konkursboet (anslâet 300 timer).

6) Indledende skridt til opstart af omstødelses- og andre undersøgelser, herunder overve

jelser vedrørende omfanget og behovet for gennemførelse af omstødelsesundersøgel

ser (anslàet 40 timer).
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7) Andre bobehandIingsmssige opgaver, herunder udfrdigelse af diverse redegørelser
til skifteretten, Iøbende korrespondance med en rkke kreditorer samt forliold med
relation til den nødvendige bobehandling (anslâet 100 timer).

8) Indledende dispositioner I forbindelse med gennemgang af modtagne anmeldelser
sarnt opstart at prøvelsen afde fra Sparekassen østjylland hidrørende ikke efterstille
de krav (proklamakravene), herunder drøftelser med tidligere ansatte I Sparekassen
Østjylland, nuvrende ansatte i Sparebank Ostjylland af 2012 A/S samt Finansiel
Stabilitet A/S (anslâet 400 timer).

indtil videre afventer en afklaring af det forventede udfald af boets behandling de løbende
drøftelser med Sparebank østjylland af 2012 A/S sarnt Finansiel Stabilitet A/S, herunder
oplysninger onikring det forventede resultat afafviklingen af Sparebank østjyliand af 2012
A/S. Varigheden af og omfanget af bobehandlingen er pa nrvrende svrt at forudsige
prcist.

Nste redegorelse i medfør af konkursiovens § 125, stk. 3 vii vre at udsende til kredito
rerne den 23. februar 2013.

Spørgsmâl til kurator kan rettes til advokat Boris Frederiksen pa tlfnr. 25 10 05 46 eller e
advokat Cathrine Wollenberg Zittan pa tlf.nr. 25 43 03

eller advokatfuIdrngtig Morten Hyldgaard
49 eller e-mail MHS2kammeradvokaten.dk.
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O Balance 

Sparekassen 

Note 
31.12. 31.12. 

2010 2009 

t. kr. t. kr. 

Aktiver 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 
35.186 32.569 

centralbanker 

11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 852.158 1.350.614 

7.392 55.420 

Udl�n til dagsværdi 

12 Udl�n og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 4.514.775 4.466.791 

13 Obligationer til dagsværdi 
481.853 520.232 

191.447 300.233 

Aktier m.v. 

14 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 51.194 70.156 

o o 

Immaterielle aktiver 
o o 

Grunde og bygninger i alt 
o o 

15 Investeringsejendomme 
o o 

16 Domicilejendomme 
13.976 17.889 

17 Øvrige materielle aktiver 
150 434 

Aktuelle skatteaktiver 
75.300 76.600 

18 Udskudte skatteaktiver 

Aktiver i midlertidig besiddelse 
1.862 3.579 

53.144 19.685 

Andre aktiver 
4.513 4.771 

Periodeafgrænsningsposter 

Aktiver i alt 
6.282.950 6.918.973 

Mio. kr. 

8.500 

7.500 

Balance og medarbejdere Medarbejdere 

250 

6.500 

5.500 

4.500 

3.500 

2.500 

1.500 

500 --------�------�--------�------�-------
2007 2008 2009 2010 

2006 

1104074EogSN09298 

200 

150 

100 

50 

Arsrapport 

Koncernen 

31.12. 

2010 

t. kr. 

35.186 

852.158 

7.392 

4.420.565 

616.977 

351.862 

o 

105 

116.818 

10.069 

106.750 

20.996 

150 

74.150 

1.862 

55.559 

4.514 

6.558.294 

C:::J Balance 

c:::::J Indl�n 

c:=J Udl�n 

31.12. 

2009 

t. kr. 

32.569 

1.350.614 

55.420 

4.367.196 

644.111 

449.290 

o 

117 

139.209 

10.069 

129.140 

26.462 

290 

76.244 

3.579 

22.377 

4.771 

7.172.249 

c:::::J Antal medarbejdere 



D Balance - fortsat 

Note Sparekassen 

31.12. 31.12. 

2010 2009 

t. kr. t. kr. 

Passiver 

Gæld 

19 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 559.263 968.369 

20 Indliln og anden gæld 3.739.620 4.226.011 

21 Udstedte obligationer 763.284 563.284 

Midlertidigt overtagne forpligtelser 1.733 1.156 

Andre passiver 177.955 80.863 

Periodeafgrænsningsposter 2.330 3.192 

Gæld i alt 5.244.185 5.842.875 

Hensatte forpligtelser 

22 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 9.055 7.561 

Hensættelser til tab pil garantier 3.354 25.486 

Andre hensatte forpligtelser o 567 

Hensatte forpligtelser i alt 12.409 33.614 

23 Efterstillede kapitalindskud 532.038 557.769 

Egenkapital 

Garantkapital 265.422 240.999 

Opskrivningshenlæggelser o o 

Opskrivning efter indre værdis metode o 10.884 

Andre reserver 300 300 

Overført overskud 228.596 232.532 

Minoritetsinteresser o o 

Egenkapital i alt 494.318 484.715 

Passiver i alt 6.282.950 6.918.973 

24 Ikke balanceførte poster 

Finansgarantier 803.616 1.547.818 

Tabsgarantier, realkredit 484.435 428.771 

Øvrige garantier 159.650 207.109 

Ikke balanceførte poster i alt 1.447.701 2.183.698 

Herudover er der ikke pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. 

Mio. kr. Forretningsomfang 

15.000 

12.000 

9.000 

6.000 

3.000 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ÅRSRAPPORT 2010 

Koncernen 

31.12. 

2010 

t.kr. 

701.479 

3. 739.179 

763.284 

1.733 

186.481 

2.329 

5.394.485 

9.055 

3.354 

o 

12.409 

532.038 

265.422 

805 

o 

300 

227.788 

125.047 

619.362 

6.558.294 

803.616 

484.435 

159.650 

1.447.701 

c:::.�:J Indliln 

c:::::J Udliln 

Garantier 

c:::::J Kundefonds 

31.12. 

2009 

t.kr. 

1.097.173 

4.224.333 

563.284 

1.156 

84.296 

3.192 

5.973.433 

7.561 

25.486 

567 

33.614 

557.769 

240.999 

15.482 

o 

300 

227.929 

122.723 

607.433 

7.172.249 

1.547.818 

428.771 

207.109 

2.183.698 


