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Redegørelse i medfør af
konkursiovens § 125, stk. 2

Fjordbank Mors A/S under konkurs

Skifteretten i Hoistebro - SKS 8D-240/20 11

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

For sá vidt angâr aktiver og passiver, skal jeg indledningsvis henvise til den af mig tidligere
udfrdigede redegørelse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. I, dateret den 11. juli 2011
med tiIlg af2O.juli 2011.

INDLEDNING

Som anført i redegørelsen i medfør af konkursiovens § 125, stk. 1, dateret den 11 . juli 2011
med ti11g af 20. juli 2011, blev der den 26. juni 2011 indgâet aftale mellem Fjordbank
Mors A/S og Fjordbank Mors af 2011 A/S (datterseiskab til Finansiel Stabilitet A/S) om
saig af samtlige aktiver tilhørende Fjorclbank Mors A/S. Overdragelsen skete med virkning
pr. den 24. juni 2011, kI. 00.01. Der bar dog kunnet konstateres enkelte aktiver, der grundet
forkøbsrettigheder my. formentlig ikke kunne overdrages til Fjordbank Mors af 2011 A/S.
Forholdet er under afklaring.

Der blev I forbindelse med overdragelsesaftalen fastsat en forelobig købesum i overens
stemmelse by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 3.

Konkursboets kendte aktiver bestâr sâledes i krav pa betaling af købesummen i forbindelse
med overdragelsen, idet bemrkes, at købesummen, jf. by om finansiel stabilitet § 16 g,
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stk. 4, berigtiges ved, at køber, dvs. Fjordbank Mors af 201 1 A/S, overtager og dermed be
taler en forhoIdsmessig andel af det konkursramte seiskabs ikke efterstillede forpligtelser
opgjort pr. overtagelsesdagen, modsvarende den foreløbige købesum reguleret for tilbage
hold i form afmellemregning,jf. § 16 g, stk. 4, 2. punktum.

Den endelige købesum faststtes efter by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, af to reviso
rer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

I tilIg hertil skal der betales et yderligere belob til boet modsvarende et eventuelt netto
overskud hos Fjordbank Mors af 2011 A/S efter videreoverdragelse eller iikvidation,jf. by
om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12.

Vrdiansette1sen skal, jf. by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, ske ud fra principperne I
§ 16 g, stk. 3, og werdianstteisen skal foreligge hurtigst muiigt efter, at revisoreme er ud
peget.

Revisorerne er udpeget, og vurderingsrevisorerne forventer efter det for kurator foreliggen
de at kunne aflevere deres endelige vrdianstte1sesrapport i Iøbet af december mâned
2011.

Nár vrdianstteisesrapporten foreligger, vii kurator, Finansiel Stabilitet A/S og Garanti
fonden for Indskydere og Investorer inden en frist pa 2 uger, jf. by om finansiel stabibitet §
16 g, stk. 10, skulie tage stilling til, om vrdianstte1sen skal indbringes for retten.

I forhengeise afwerdiansette1sesrapporten vii der - nâr der foreligger kiarhed over, hvorvidt
revisorernes verdianstte1se indbringes for retten - skulle foretages en beregning af den
reviderede dividende, dvs. den andel afde ikke efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesda
gen, som køber skal betale som berigtigelse af den endelige kobesum.

Denne beregning sker dels pa baggrund af vurderingsrevisorernes vrdianstte1sesrapport,
deis pa baggrund af et af konkursboet og Fjordbank Mors af 2011 A/S i f1iesskab udført
arbejde med fastlgge1se af passiverne pr. overtagelsesdagen.

Udover kravet pa betaling af overdragelsessummen bestâr konkursboets aktiver af mulige
omstødelseskrav, eventuel werdi knyttet til aktiver med forventet negativ werdi, idet sâdan
ne aktiver ikke er omfattet af overdragelsesaftaien, eventuelt ikke overdragne aktiver med
forkøbsrettigheder samt en eventuel købesumsregulering/positiv earn out.

Under henvisning til ovenstâende og under hensyntagen til de af seiskabets ledelse i skifte
retten afgivne oplysninger kan der opstilles føigende skønnede oversigt over selskabets
aktiver og passiver pr. konkursdagen:
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AKTIVER

Tilgodehavende hidrorende fra
overdraelsesaftale indãet den 26.
juni 2011 med virknin fra den 24.
juni 2011. kI. 00.01
Overdragelsen omfattede som ud
gangspunkt samtlige seiskabets akti
ver, bortset fra visse ikke
overdragelige aktiver samt aktiver
med reel negativ werdi. Overdragelsen
omfattede sâledes bankens kassebe
hoidning, udlân og andre tilgodeha
vender med tilhørende sikkerheder,
werdipapirer og andre finansielle in
strumenter, kapitalandele i dattersel
skaber og associerede virksomheder,
grunde og bygninger, driftsinventar og
driftsmateriel, herunder biler, good
will og immaterielle rettigheder og
øvrige aktiver, herunder øvrige mate
rielle aktiver, overdragelige skatteak
tiver, tilgodehavender skatter, perio
deafgrnsningsposter og eventualak
tiver.

Købesummen for disse aktiver er, jf.
by om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
3, foreløbigt opgjort til kr. 8.059 mio.

Købesummen er foreløbigt berigtiget
ved overtagelse af ikke efterstillede
gldsposter for i alt kr. 7.809 mio. og
ved opgørelse af en mellemregning
mellem køber og slger I s1gers fa
vør modsvarende den resterende fore
lobigt beregnede købesum eller kr.
250 mio.

De overtagne gldsposter bestár af
foranstillede krav, jf. konkursiovens §
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94 og 95, samt 73,6% af de pr. over
dragelsestidspunktet opgjorte anslâede
ikke efterstillede kreditorer, jf. kon
kursiovens § 97.

Den endelige købesum faststtes, jf.
det ovenfor anførte, af to statsautorise
rede revisorer, jf. herved by om fi
nansiel stabilitet § 16 g, idet berigti
gelsen af en eventuel yderligere sup
plerende købesum sker ved justering
af størrelsen af den ovennvnte mel
Iemregning og udligning af den tuba
gevrende mellemregning ved over
tagelse af yderligere simple kreditorer
for et beløb, som modsvarer mellem
regningens størrelse.

Den endelige købesum forhøjes efter
by om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
12, samt i overensstemmelse med den
indgâede overdragelsesaftale muligt
yderligere med et eventuelt nettoover
skud hos Fjordbank Mors af 201 1 A/S
i forbindelse med videreoverdragelse
af bankens aktiviteter eller ved Iikvi
dation af Fjordbank Mors af 2011
A/S.

Da købesummen, jf. ovenfor, hoved
sageligt berigtiges ved overtagelse og
dermed direkte betaling af den over
tagne forho1dsmssige andel af det
konkursramte selskabs forpligtelser,
far konkursboet i denne forbindelse
ikke râdighed over frie midler. Endvi
dere er det fortsat usikkert, om der
under den aftalte earn out vii skulle
ske yderligere betaling til konkursbo
et.
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Under hensyntagen hertil kan de frie
aktiver i konkursboet pa trods af, at
købesummen for aktiverne I henhold
ti I overdrageisesaftalen er foreløbigt
fastsat til kr. 8.059 mio., indtil videre
opgøres til

24. OKTOBER 2011

Indtil videre kan de modtagne krav opgøres som føiger:

Krav i medfør afkonkursiovens § 82
Krav i medfør af konkurslovens § 93
Krav i medfør af konkursiovens § 97
Krav i medfør afkonkurslovens § 98

IALT

kr. 0,00

kr. 0.00

PASSIVER

Der gøres dog opmerksom pa, at werdien af de overdragne aktiver tilgâr det konkursramte
seiskabs kreditorer ved den i by om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte overta
gelse af en forho1dsmssig andel afde ikke efterstillede kreditorer.

Herudover vii konkursboet muligvis f frie aktiver i det omfang aktiver, der oprindeligt
ansás for at have negativ werdi - og som derfor ikke indgik i overdragelsen, efterføIgende
matte vise sig at have positiv werdi, eller sâfremt der i forbindelse med behandlingen af
konkursboet kan konstateres omstødeIige forhold.

Tilsvarende vii en eventuel positiv købesumsregulering, jf. den i overdragelsesaftaien inde
holdte earn out bestemmeise, skulle indgâ i konkursboet til fordeling imeilem kreditorerne i
henhoid til konkursordenen.

Der foreligger ikke for rnerverende indikationer af, hvorvidt der forventes en indbetaling til
konkursboet under earn out bestemmeisen. Forholdet vii først kunne afkiares pa et senere
tidspunkt.

Siden konkursdekretets afsigelse bar kurator modtaget anmeldelse af et stort antal krav fra
kreditorer I Fjordbank Mors A/S under konkurs.

Der er aktueit i ait modtaget anmeldeise fra Ca. 537 kreditorer. Anmeldelserne dkker dels
over krav, som var kendt af Fjordbank Mors A/S forud for konkursen, dels over en nekke
øvrige krav, herunder erstatningskrav my.

kr. 411.691,49,-
kr. 8.500,00,-
kr. 878.629.700,66,-
kr. 571.177.121,01,-
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De ovenfor opgjorte registrerede krav er de krav, der pt. er anmeldt overfor konkursboet, og
som er be1obsmssigt opgjort. I disse krav er der ikke I alle tilfielde indeholdt den del afde
ikke efterstillede kreditorers krav, som er dkket via udbetalingen af acontodividende pa
73,6 %, ligesom der ma antages at vre vsentIige kreditorkrav, som ikke aktuelt er an
meldt.

Der tages forbehold for den nøjagtige opgørelse af de ovenfor opgjorte krav samt fordelin
gen mellem de enkelte kreditorkategorier.

BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN

Fjordbank Mors A/S indgik den 26. juni 2011 aftale med Finansiel Stabilitet A/S om over
dragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B I by om
finansiel stabilitet (bankpakke 111) til et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterseiskab,
Fjordbank Mors af 2011 A/S (CVR - nr. 33 76 58 43). Overdragelsen skete med virkning
pr. den 24. juni 2011, kI. 00.01. Fjordbank Mors A/S havde forud for overdragelsen drevet
bankvirksomhed under navnet “Fjordbank Mors”, og seiskabet var registreret pa Køben
havns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen).

Den 27. juni 2011 indleverede Fjordbank Mors A/S konkursbegring til skifteretten i Hol
stebro, der samme dag kI. 7.50 afsagde konkursdekret.

Forud herfor havde Finanstilsynet den 24. juni 2011 fastsat frist for opfyldelse af nrmere
beskrevne kapitalkrav I medfør af § 225, stk. 1, 1 by om finansiel virksomhed.

Baggrunden for overdragelsen og konkursen er beskrevet I selskabsmeddelelser udsendt af
Fjordbank Mors A/S den 26. juni 2011, i hvilken forbindelse Fjordbank Mors A/S oplyste,
at banken ikke var i stand til at tilvejebringe den nødvendige kapital til opfyldelse af det af
Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav for banken.

Uddrag afârsrapporten for 2010 vedIgges (bilag 1).

OMSTODELIGE DISPOSITIONER

Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige dispositioner er pâbegyndt, idet undersø
gelserne dog forudsetter gennemgang af betydeligt materiale og derfor ma forventes at bli
ye meget tidskrvende.
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For nrvrende er arbejdet med at vurdere de mulige omstødelige dispositioner alene i sin
indledende fase, idet bobehandlingen indtil videre har vret koncentreret om at facilitere
den indgãede overdragelsesaftale samt foretage det nødvendige arbejde med henblik pa at
kunne opgore en revideret dividendeprocent, nâr vurderingsrevisoremes vrdiansttelses
rapport foreligger, og der er ruermere kiarhed over størrelsen afde ikke efterstillede forplig
telser i Fjordbank Mors A/S under konkurs.

Konkursboets undersøgelser vedrørende de omstødelige dispositioner foretages i samarbej
de med Fjordbank Mors af2Ol I A/S og Finansiel Stabilitet A/S.

EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD

Kurator har ikke pa nuvrende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering
aktuelt giver grundlag for at anmode om en politimessig efterforskning mod seiskabet eller
andre.

Bobehandlingen er dog pa nuverende tidspunkt alene pa et sá indledende stadie, at det ikke
kan udelukkes, at der under det videre arbejde vii blive konstateret sâdanne forhold. Kurator
tager derfor forbehold om at fremkomme med en eventuel indberetning I henhoid til kon
kursiovens § 110, stk. 4, sâfremt kurator under den videre bobehandling matte konstatere
forhold, som efter kurators vurdering giver grundlag herfor.

OVRIGE FORHOLD

Kurator afventer resultatet af vurderingsrevisorernes vrdiansttelsesrapport, jf. by om
finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, hvilken rapport forventes at foreligge I løbet af december
mâned 2011.

Kurator arbejder fortsat pa I samarbejde med Fjordbank Mors af 2011 A/S og Finansiel
Stabilitet A/S at opgøre passivsiden i Fjordbank Mors A/S under konkurs, hvilket endeligt
vii ske i forbindeise med fordringsprovelsen I konkursboet.

Nâr vurderingsrevisorernes vrdiansettelsesrapport foreligger, skal kurator tage stilling til,
om vrdianstteIsesrapporten, jf. by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 10, skal indbringes
for domstoiene.

Det bemrkes, at fristen for konkursboets stillingtagen hertil er 2 uger, hvorfor det kan vise
sig nodvendigt at indbringe afgørelsen for domstolene med henblik pa at kunne fore1gge
vurderingsrevisorernes vrdianstteisesrapport i en dokumenteret og kontrolleret form for
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konkursboets kreditorer med henblik pa at opná kreditorernes stillingtagen til, om en sádan
sag skal videreføres.

Det bemrkes I denne forbindelse, at det efter lovforarbejderne alene er konkursboet og
ikke de enkelte kreditorer, der vii kunne indbringe vrdiansetteisesrapporten for domstole
ne.

ARBEJDET MED SAGEN

Kurators arbejde med sagen har siden konkursen indtrden andraget ca. 970 juristtimer,
hvortil kommer et større antal sekretertimer.

Arbejdet har primert omfattet følgende hovedkategorier:

1. Indledende undersøgelser vedrørende seiskabets forhold, deltagelse i et antal møder
med Finansiel Stabilitet A/S og Fjordbank Mors af 2011 A/S i perioden efter kon
kursdekretets afsigelse, herunder hándtering af en rkke problemstillinger opstáet
umiddelbart i forbindelse med konkursens indtrden, herunder navnlig med relation
til bankens igangvrende finansielle kontrakter og clearing (anslâet 100 timer).

2. Nermere gennemgang af den indgâede overdragelsesaftale mellem Fjordbank Mors
A/S og Finansiel Stabilitet A/S (samt Fjordbank Mors af 2011 A/S), herunder indle
dende drøftelser vedrørende overdragelsens omfang og løbende møder og dialog med
Fjordbank Mors af2Ol 1 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S vedrørende koordinering af
processen, herunder behovet for at facilitere overdragelsesaftalen (anslâet 50 timer).

3. Arbejde, der relaterer sig til gennemgang af et storre antal finansielle kontrakter, her-
under lâneaftaler — bl.a. med seniorlángivere - samt medvirken til overdragelse af et
antal løbende kontraktforhold og andre gensidigt bebyrdende aftaler. I denne forbin
delse har der vret løbende dialog med tidligere ansatte i Fjordbank Mors A/S, râdgi
vere antaget af Fjordbank Mors af 2011 A/S, Finansiel Stabilitet A/S og rádgivere an
taget afFinansiel Stabilitet A/S. (Anslâet 110 timer).

4. Drøftelser med Fjordbank Mors af 2011 A/S om afvikling af depoter og konti my. i
andre banker, herunder udenlandske banker, overvejelser vedrørende sikkerheder og
hândtering af en rkke problemstillinger opstáet I forbindelse hermed, herunder be
hovet for denuntiationer, aflysning af panter, ndring af meddelelseshavere samt om
fattende. korrespondance herom. (Anslâet 50 timer).

5. Tilvejebringelse af oplysninger om de pa konkurstidspunktet verserende retssager,
herunder drøftelser med Fjordbank Mors A/S af 2011 A/S og diverse advokater yed
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rørende sager verserende pa konkurstidspunktet; alt med henblik pa boets stillingta
gen til indtreden samt drøftelser vedrørende mulige kendte krav, der ikke knyttede
sig til aktuelt verserende retssager.

Herudover gennemførelse af hovedforhandling ved Vestre Landsret i en mod Fjord-
bank Mors A/S anlagt omstodelsessag, hvori konkursboet fik medhold. Derudover
hovedforhandling af en forud for bankens konkurs anlagt sag mod banken vedrørende
râdgivningsansvar knyttet til den tidligere Sparekassen Spar Mors. Boet fik ogsâ
medhold i denne sag. (AnslAet 95 timer).

6. Løbende hândtering af et stort antal henvendelser fra kreditorer, dels med forespørgs
ler, dels med anmeldelse afkrav i konkursboet. (Anslâet 160 timer).

7. Et betydeligt arbejde vedrørende spørgsmâlet omkring indtrden i en rkke løbende
kontraktforhold vedrørende det konkursramte seiskabs Iejemâl til fihialnettet; alt med
henblik pa at undersøge, om konkursboet skulle indtrde i lejeaftalerne med henblik
pa at afstâ disse enten til tredjemand eller Fjordbank Mors af 201 1 A/S.

I denne forbindelse har der vret afholdt møde med reprsentanter for Fjordbank
Mors af 2011 A/S, ligesom der har vret en betydelig korrespondance og telefoniske
drøftelser, herunder ogsâ med udlejere, fremlejetagere my. Arbejdet hermed har vret
nødvendigt dels med henblik pa at søge at minimere anmeldelsesberettigede krav I
konkursboet. dels med henblik pa at skabe den fornødne kiarhed i relation til den
overdragelse, som var pâtenkt gennemført ud af Fjordbank Mors af 2011 A/S.

I tillg berth har boet haft et betydeligt arbejde med bankens ejendomme, der i for
bindelse med overdragelsen blev overdraget til Fjordbank Mors af 2011 A/S. I den
forbindelse har boet haft en omfattende korrespondance med Fjordbank Mors af 2011
A/S og tinglysningsretten i forbindelse med hándtering af ejendommene my. (Anslâet
90 timer).

8. Løbende drøftelser med Finansiel Stabilitet A/S, Garantifonden for Indskyderc og
Investorer, Fjordbank Mors af 2011 A/S og udpegede vurderingsrevisorer med hen
blik pa at tilrettelgge vurderingsprocessen, sãledes at alle relevante informationer
buyer stillet thl râdighed for vurderingsrevisorerne i en transparent og lige proces.

I denne forbindelse har der vret afholdt møder med henbilk pa at sikre, at vurde
ringsrevisorerne havde det korrekte beslutningsgrundlag, og at man imellem køber og
selger var enig i de faktiske omstndigheder, som vurderingsrevisorerne skulle for
holde sig til. Tilsvarende er der gennemgâet et stort antal dokumenter my. Arbejdet
hermed hat vret omfattende. (Anslâet 65 timer).
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9. Indledende skridt til opstart af omstødelsesundersogelser, herunder identifikation af
mulige krav. (Anslâet 25 timer).

10. Andre bobehandlingsmssige opgaver, herunder afholdelse af Iøbende statusmøder
med Fjordbank Mors af 2011 A/S og andre interesserede samt en rkke andre Iøben
de opgaver. (Anslâet 225 timer).

Dividenden til de ikke efterstillede kreditorer udgør, jf. by om finansiel stabilitet § 16 g,
stk. 2, 3 og 4, aktuelt 73,6% af de godkendte krav. Hvorvidt denne dividende vii blive n
dret, beror dels pa resultatet af vurderingsrevisorernes wcrdiansette1sesrapport sammen
holdt med arbejdet med fast1gge1sen af de anerkendte ikke efterstillede forpiigteiser i
Fjordbank Mors A/S under konkurs og endeiigt pa, om der I henhold til den i overdragei
sesaftalen med hjemmel I by om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12, indeholdte earn out
kommer et yderligere beløb til fordeling, nâr driften af Fjordbank Mors af 2011 A/S er af
sluttet.

Sidstnvnte er uafkiaret, men kurator bar dog noteret sig, at der, som det fremgâr af pres
semeddelelse af 30. september 2011 fra Finansiel Stabilitet A!S, er indgAet aftale mellem
Finansiel Stabilitet A/S, Fjordbank Mors af 2011 A/S og Jyske Bank A/S om saig af ca.
47.000 kunder til Jyske Bank A/S. Det fremgâr samme sted, at Fjordbank Mors af 2011 A/S
efter overdragelsen har et samlet bruttoudlân pa ca. kr. 5,5 mia. fordelt pa Ca. 200 store en
gagementer.

Indtil resultatet af vurderingsrevisorernes vIerdianstte1sesrapport foreligger, kan kurator
ikke angive et nrmere skon over storrelsen af dividenden til kreditorerne. Det er ej heller
muiigt aktuelt at skønne over den forventede bobehandlingsperiode for konkursboet, idet
faktorer som f.eks. udfaldet af sager anlagt mod konkursboet, varigheden af fordringsprø
velsen og eventuelle problemsager forbundet hermed samt resuitatet af vurderingsrevisorer
nes vrdianstteisesrapport vedrørende overdragelsessummen vii have en betydelig indfly
delse pa resultatet og varigheden afbobehandlingen.

Det forventes dog, at de samiede bobehandlingsomkostninger vii vre betydelige, idet der
fortsat henstâr et omfattende arbejde med dels omstødelsesundersøgelser og eventuelie ef
terføigende af konkursboet anlagte sager, et betydeligt arbejde 1 forbindelse med gennemfø
relsen af fordringsprøvelsen og hândtering af eventuelle omtvistede krav, dels et betydeiigt
arbejde med at frdiggøre overdragelsen samt gennemføre de i øvrigt I konkursioven forud
satte undersøgelser.
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i medfør af konkursiovens § 125, stk. 3 vii vre at udsende til kredito

Advokat
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RESULTATOPGORELSE OG
TOTALINDKOMSTOPGORELSE
1.000 kr.

I Advokatflrmaet Poul Schmlth

Fjordbank Mors koncern Fjordbank Mors moderseiskab

Note

6
7

9
10
11

12
13
14

15

16
16

2010 2009 2010 2009

8

Renteandtgter 357.931 413.304 339.850 395.728
Iaenteudgifter 152.507 197.393 150.475 194.682
Netto renteindtgter 205.424 215.911 189.375 201.046

Udbytteafakterm.v. 2.160 3.205 2.160 3.205
Gebyrer og provisionsindtgter 72.406 62 387 62.172 54.727
Afgivne gebyrer ogproisionsudgifter 11.255 7.814 3.789 3.527
Netto rento- oggebyrindtgter 268.735 273.689 249.918 255.451

Kursreguleringer 22.023 25.164 20.940 29.338
Andre dtiftsindtgter 43.644 17.360 21 .318 1.420
Udgifter t personale og administration 157.112 134.759 147.085 124.943
Af- og nedskrivninger pa Immaterielle og matenelle aktiver 16.249 13.408 2.541 6.608
Andre drittsudgifter 42.220 32.612 42.220 30.900
Nedskrlvninger pa udlân og tilgodehavender mv. 242.655 437.512 226.813 424.101
Resultat af kapitalandele I associerede og tilknyttede virksomheder -31.640 -27.632 -29.526 -29,364
Resultat før skat -155.474 -329.710 1 56.009 -329.707
Skat -28.205 -75.960 -28.740 -75.957
Arets resultat -127.269 -253.750 -127.269 -253.750

Indtgter og omkostninger indregnet i ariden totalindkomst:
Omvurdenng af domicilejendomme 0 -100
Regulering at associerede virksomheder 0 -1.356
Skat at poster indregnet direkte i anden totalindkornst 0 0
I alt 0 -1.456

Arets totallndkomst -1 27.269 -255.206

Forslag til resultatdisponering
Arets resultat -1 27.269 -253.750
I alt til disposition -127.269 -253.750

Anvendes tit udbytte 0 0
Overføres til reserver for nettoopskrivninger efter ndre vrdis metode 21.003 -52.953
Overfert overskud -148.272 -200.797
I alt anvendes -127.269 -253.750

lndtjening pr. aktie a 20 -29 -60 -29 -60
lndtjening pr. aktie a 20, fuldt udvandet -29 -60 29 -60
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BALANCE PR. ULTIMO DECEMBER
1.000 kr.

Fjordbank Mors koncern Fjordbank Mors moderseiskab

_________ ______

91.232 69.246

_____

91.232 69.246

25 øvtlge materielle aktlver 67.092 34.873 6.987 3.471

Aktuelle skatteaktiver 367 2.139 766 492
27 Udskudte skatteaktiver

______

268.283 158.181 273.306 171.245
28 Aktiver i midlertldig besiddelse 6.232 - 1.308 1.487 0

Andre aktiver 181.647 86.743 164.332 55.568
Penodeafgrnsningsposter 13.788 9.790 7.778 3.955
Aktlver I alt 13.194.263 8.764.956 13.1 47.956 8.723.091

Passiver

GId

_____ _____ _______ ______________________

29 Greld UI kreditinstitutter 08 centralbanker 1.001.222 1.625.914 981.365 1.618.647
30 IndIan og anden greld 7.498.354 5.781.737 7.513.895 5.797.342
31 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 2.763.575 10.406 2.763.575 10.406

Andre passiver 284.059 151.064 256.305 112.809
Periodeafgrnsningsposter 2.633 3.112 2,358 2.974
GId alt 11.549.843 7.572.233 11.517.498 7.542.178

Hensatte forpligtelser

_______ _____________________________________ _______

32 Hensrettelser UI pension og Iignende forpligtelser 4.077 0 4.077 0
33 Hensttelser til tab pa garantier 43.492 455 31.682

_______

1.117
37.075 44.609

34 Efterstillede kapitaliridskud

Forpligtelser i alt

841.342 436.890 841.342 436.890

12.428.260 8.053.732 12.381.953 8.011.867

Egenkapital
35 AkUekapital 142.198 85.000 142.198 85.000

OpskrivningshenkUggelse 6.848 6.848 6.848 6.848
Lovpligtige reserver 18.945 0 21 .003 0
Overført overskud

______

598.012 61 9.376 595.954 619.376
Egenkapital alt 766.003711.224 766.003 711.224

Passiver i alt 13.194.263 8.764.956 13.147.956 - 8.7?3.091

36 Eventualforpligtelser

________

11O4O74EogSNO9438
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2010 2009 2010 2009Note

Aktiver

_________ ______________

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos
centralbanker 287.509 95.290

17 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 801.578 847.153
18 Udlan og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 8.851.560 6.509.377
19 Obligationer tIl dagsvrerdi 1.979.245 448.006
20 Aktierm.v. 286.129 191.675

21 Kapitalandele essocierede virksomheder 116.118 191.521
22 Kapitalandele I tilknyttede vlrksomheder 0 0
23 Immaterielle aktiver 24.496 0
24 Grunde og bygnlnger alt 31 0.221 188.900

lnvesteringsejendornrne -- 218.989 119.654

Domicliejendomme

287.509 95.290
799.278 845.799

8.937.955 6.577.061

1.974.369 443.006

286.129 191 .675

150.517 224.281

30.410 29.936

24.496 0
202.637 81 .312
111.405 12.066

Andre hensatte (orpligtelser
Hensatte forpllgtelser I alt

________

14.417
18.581 18.581

23.113

1.117
- 32.799


