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Noget for pengene

Vores nye 
bank!

Attraktive konti til 
vores aktionærer

Få et billån i Lollands Bank 
fra 3,75 % p.a. i rente

2013 i tal...+



Lederen

Attraktive konti for dig der  
har 25 stk. Lollands Bank aktier

Det er mig en særlig glæde at byde velkommen i dette nummer 

af BankTanker. Vi er nu  mere end 10.000 aktionærer i banken 

efter fusionen med Vordingborg Bank.

De senere år har været ”hård kost” for den finansielle sektor. 

Mange pengeinstitutter har haft utilfredsstillende driftsre-

sultater. Det har næsten mere været reglen end undtagelsen, 

at der i mange pengeinstitutter har været ét eller flere år med 

underskud. 

Heldigvis skiller vi os positivt ud fra ”flokken”, idet vi i alle åre-

ne har haft overskud. I al beskedenhed er vi egentlig også lidt 

stolte heraf. Der kan kort læses mere om bankens årsresultat 

for 2013 et andet sted i publikationen.

Udover de nye aktionærer, der er kommet i forbindelse med fu-

sionen, oplever vi løbende en pæn interesse for bankens aktie. 

Vi har gennem året fået pænt med nye aktionærer, og der har 

været rimelig omsætning i bankens aktie. Sidst, men også me-

get glædeligt, har der det seneste år været en pæn kursstigning 

på bankens aktiekurs.

Til nye læsere af BankTanker kan jeg oplyse, at publikationen 

laves som en åben informativ publikation, der udsendes 1-2 

gange årligt. I publikationen vil der typisk blive informeret om 

regnskabstal og hvad der ellers skønnes aktuelt.

Da BankTanker denne gang har mange førstegangslæsere, har 

vi valgt at præsentere bankens aktionærprogram, som hen-

vender sig til alle aktionærer med mere end 25 stk. aktier. For 

at tage pænt imod alle vores nye aktionærer, har vi genoplevet 

en af vores tidligere successer, som vi kalder AKTIONÆR - fast 

rente. Det er en kontoform, som henvender sig til alle aktio-

nærer, der vil binde et indestående mod til gengæld at få en 

attraktiv fast rente. Der kan læses mere om aktionærprogram-

met et andet sted i publikationen.

Når vi har valgt at præsentere aktionærprogrammet beror det 

på, at vi finder det styrker forholdet mellem aktionær, kunde 

og bank.

Vi håber du fortsat vil være glad for at være aktionær i banken.

Med venlig hilsen

Anders F. Møller 

Bankdirektør 
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Som aktionær og måske endda ny aktionær i forbindelse med fusionen med Vordingborg Bank, vil vi gerne 

informere om de muligheder banken tilbyder sine aktionærer.

Der kan oprettes en eller flere af nedennævnte konti:

Aktionærkonto - fri
Er navnet på vores konto, hvor der tilbydes en pæn rentesats samtidig med, at der frit kan hæves og indsættes

Kontoens indestående forrentes med:

Saldo mellem kr. 0 og kr. 250.000 forrentes p.t. med 0,25% p.a.

Saldo mellem kr. 250.000-1.000.000 forrentes p.t. med 1,00% p.a.

Saldo over kr. 1.000.000 forrentes p.t. 0,50%.

Renten tilskrives årligt den 30. december.

Aktionærkonto - løn og kredit
Er navnet på vores lønkonto med gratis Visa-/Dankort.

Kontoens indestående forrentes med:

Saldo mellem kr. 0 og kr. 25.000 forrentes p.t. ikke.

Saldo over kr. 25.000 forrentes p.t. med 0,25% p.a.

For en 5-årig periode kan kontoen gratis tilknyttes et kreditmaksimum* på kr. 25.000. (Ønskes der større 

kreditmaksimum* betales normale etableringsomkostninger for den del der ligger efter de første kr. 

25.000). Evt. skyld forrentes p.t. med 10,75% p.a. 

*) Oprettelse af kreditmaksimum kræver kreditvurdering, men det tager kun nogle ”få øjeblikke”.

  

Helt ekstraordinært har banken som følge af fusionen åbnet for indskud på en ny konto  

frem til den 15. maj 2014:

Aktionærkonto - fast rente juni 2015
Er navnet på vores konto til dig der godt delvis vil binde beløbet frem til den 1. juni 2015 mod at få en attrak-

tiv fast rente. Kontoens indestående forrentes med en fast rentesats på 1,25% p.a., som tilskrives halvårligt 

hver 1. juni og 1. december.

I hver periode 1.-15. juni og 1.-15. december kan tilskrevne renter for den forudgående periode og 10% af 

kontoens indestående før rentetilskrivningen hæves. 

Aktionærkonto - fast rente december 2015
Er navnet på vores konto til dig der godt delvis vil binde beløbet frem til den 1. december 2015 mod at få en 

attraktiv fast rente. Kontoens indestående forrentes med en fast rentesats på 1,75% p.a., som tilskrives 

halvårligt hver 1. juni og 1. december.

I hver periode 1.-15. juni og 1.-15. december kan tilskrevne renter for den forudgå-ende periode og 10% af 

kontoens indestående før rentetilskrivningen hæves. 

Ved evt. dødfald kan indeståendet frit hæves 

Vil du vide mere om disse attraktive konti - så kontakt en af bankens medarbejdere. 



Indbydelse til  
årets generalforsamling.
Bankens generalforsamling afholdes: 

 

Onsdag den 26. marts 2014, kl. 18.00  
i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov.

Som noget nyt er der indsat gratis busser fra Vordingborg til Nakskov, med afgang fra Vævergangen  

(parkeringspladsen ved Rådhuset / det gamle Kvickly) kl. 16.15 og forventet hjemkomst ca. kl. 22.30.

Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

•   På www.lollandsbank.dk
•   I en af bankens filialer.
•   På telefon nr. 54971532

Adgangskort skal være bestilt senest fredag den 21. marts 2014 kl. 16.00.  
Ved bestillingen bedes det venligst oplyst om der ønskes gratis bustransport fra Vordingborg.

Adgangskort sendes efterfølgende direkte til aktionærens adresse, og skal forevises ved  

indgangen til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en let anretning med efterfølgende kaffe og kage.

Under kaffen vil der være musikalsk underholdning, som sker med et antal solister, hvoraf den ene er én af ban-

kens tidligere medarbejdere, skuespiller Frank Rubæk. Frank fandt arbejdet i en bank ikke lige var ham og valgte 

efterfølgende at gå skuespillervejen. Frank blev uddannet på Statens Teaterskole i 1998 og har medvirket i film og 

TV-serie. Frank er i dag tilknyttet Egnsteateret, Nørregade Teatret. 

Deltagerbetalingen er 100 kr. for deltagelse i spisningen. Beløbet hæves på din konto eller betales ved tilmelding.

Den 19. december blev fusionen en realitet, og vi var 

én bank og nu skulle der nytænkes!

Tiden er løbet fra de helt små filialer med ganske få 

medarbejdere - og i det konkrete tilfælde hos os - 

endda med 2 filialer, der kun havde åbent henholdsvis 

2 og 3 dage om ugen.

I dag kommer kunderne  mindre  og mindre i de små 

filialer. Modsat erfarer vi, at kunderne søger mod de 

filialer, hvor der er en række forskellige kompetencer. 

Derfor fandt vi tiden var inde til at organisere os i stør-

re filialer, hvor kompetencerne er til stede.

Det var en svær beslutning, da vi kom frem til at 

bankens 4 mindre filialer skulle sammenlægges med 

nogle af bankens større filialer. Vi fandt at det var det 

rigtige, for på denne måde at effektivisere og samtidig 

styrke bankens forretningsmodel.

Vi forventer sammenlægningen af filialerne er fuldt 

gennemført inden udgangen af april måned 2014. 

Efter ændringen har vi på Lolland, Falster og Sydsjæl-

land 6 bankfilialer, hvoraf de 4 største filialer har egne 

erhvervsrådgivere. Filialerne ligger næsten som ”per-

ler” jævnt fordelt i bankens naturlige markedsområde.

Det at lukke filialer og samtidig skal reducere i perso-

nalestaben er i sig selv ikke nogen glædelig handling, 

men modsat er det nødvendigt, for at der kan blive 

grobund for en positiv fremtid. Dette og de mulighe-

der fusionen giver os gør, at der i vores nye organi-

sation ikke bliver langt fra ”top til bund”. Med den 

flade struktur i vores organisation sikrer vi, at vi kan 

efterleve nutidens krav om handlekraft her og nu, hvor 

ansvar, kompetencer og beføjelser er nøje afstemt.

 

 

Vi kunne godt have foretaget ændringerne i etaper, 

men vi har valgt at gøre det i fuld åbenhed og lige 

efter fusionens vedtagelse.

I forbindelse med annonceringen af fusionen meldte 

vi ud, at vi forventede fusionen ville give en omkost-

ningsbesparelse i niveauet 10 mio. kr., når fusionen 

var fuldt gennemført. Vi har endnu ikke fuldt overblik 

over, hvad den endelige omkostningsbesparelse bliver, 

når fusionen er fuld gennemført i 2015-2016, men 

det aktuelle estimat er en omkostningsbesparelse i 

niveauet omkring 15 mio. kr., hvilket vil komme aktio-

nærerne tilgode og styrke bankens kapitalgrundlag for 

fremtidig vækst.

Det er ikke nogen hemmelighed, at når fusionen er 

fuldt gennemført så er vi klar til nye vækstmuligheder 

igen. Fremtiden må vise hvad det bliver !
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Vores nye
bank!
En af de sidste dage i april måned 2013 for snart et 
år siden havde formanden i Vordingborg Bank og 
formanden i Lollands Bank en uformel samtale.  
Det blev ”startskuddet” på vores ”nye” bank.  
Sommeren gik med forberedelser til fusionen  
og i december kunne vi afvikle de endelige  
generalforsamlinger.
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Uddrag af resultat og balance  
fra årsrapporten 2013

Balance

Nøgletal

2013 2012 Ændring i %(i 1.000 kr.)

2,4
207,5

0,4
2,1

(92,7)
76,3
4,9

29,9
38,6

100,0
24,3

(39,3)
209,3
403,3
211,5

Netto rente- og gebyr indtægter ex. modregning Totalkredit 

Andre driftsintægter

Udgifter til personale 

Udgifter til administration 

Andre driftsudgifter

Afskrivninger på materielle anlæg

Ordinær bankdrift

Modregning Totalkredit

Udgifter til Indskydergarantifonden mv.

Fusionsomkostninger

Kursreguleringer

Nedskriv. og hensættelse på udlån og garantier

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

Udlån

Indlån

Egenkapital

Balancesum

Årets resultat pr. aktie før skat (kr. pr. aktie á 20)

Årets egenkapitalforrentning før skat (i % p.a.)

Indtjening pr. omkostningskrone

Årets tab- og nedskrivningsprocent

Børskurs

Indre værdi pr. aktie

Solvensprocent

 109.005  
40

(37.326)
(25.097)

(658)
(636)

45.328
(1.863)
(2.083)

-
16.824

(47.915)
10.291
2.830
7.461

111.667
123

(37.461)
(25.621)

(48)
(1.121)
47.539
(2.420)
(2.886)
(2.232)
20.910

(29.086)
31.825

(8.584)
23.241

1.743.614
2.256.136

354.937
 2.763.331 

23,44
9,8

1,32
1,2

195,6
330,5
16,60

1.060.028
1.385.412

295.716
1.699.944

11,68
3,5

1,09
3,4

109,0
335,8
19,70

64,5
62,8
20,0
62,6

100,7
180,0

21,1
(64,7)

79,4
(1,6)

(15,7)

Billigt billån

Til den mere interesserede læser skal vi 

henvise til bankens fulde årsrapport som er 

tilgængelig på bankens hjemmeside eller 

kan fås ved henvendelse i bankens filialer, 

idet regnskabet som følge af fusionen (læs 

sammenlægning af de 2 bankers regnskaber) 

er ret kompliceret.

I disse vanskelige tider finder vi resultatet 

tilfredsstillende, selvom resultatet fortsat 

er negativt påvirket af nedskrivninger på et 

højt niveau med 29,1 mio. kr. Glædeligt er at 

resultatet igen i år er påvirket af en positiv 

kursregulering. Denne gang på 20,9 mio. kr..

Årets resultat er i en størrelse, hvor det 

ville være forventeligt, at der blev udbetalt 

udbytte. Imidlertid indstilles det til gene-

ralforsamlingen godkendelse, at der ikke 

sker udbetaling af udbytte. Begrundelsen er 

alene, at banken ønsker at styrke kapital-

grundlaget, som er faldet i forbindelse med 

det øgede forretningsomfang opstået ved 

fusionen med Vordingborg Bank. Vi finder 

konsolideringen på sigt er til aktionærernes 

fordel, idet afkastet af egenkapitalen opti-

meres herved.

Årsresultatet er historie. Det der interesserer 

os mere nu er fremtiden. Sammenlignet med 

2013 forventer vi, at basisindtjeningen i 2014 

bliver i niveauet omkring 60 mio. kr.. Vi kan 

ikke på nuværende tidspunkt udtrykke for-

ventninger til nedskrivninger på kunder eller 

forventninger til kursregulering på bankens 

fondsbeholdning.

Noget for pengene
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Har du brug for en ny bil her i foråret, kan du få billån fra 3,75 % p.a. For at markere fusionen 

etableres billån frem til den 15. maj 2014 uden stiftelsesprovision, billigere kan det ikke blive.

Et billån i hos os kan anvendes til finansiering af både nye og brugte biler

(totalvægten skal være under 3.500 kg).

Renten på billånet fastsættes efter hvor meget af bilens værdi du vil belåne.

Billånet kan løbe i op til 8 år. Køber du brugt  - skal billånet være tilbagebetalt

inden bilen er 10 år gammel.

Skulle du være uheldig, at få en større skade eller reparation, kan billånet forhøjes

med op til 6 gange den månedlige ydelse uden at forhøje den månedlige ydelse.

Billånet har variabel rente og kvartalsvis rentetilskrivning.

Vil du vide mere om de attraktive lånemuligheder - så kontakt en 

af bankens medarbejdere for et tilbud der passer til dine behov og ønsker.

Du kan på vores hjemmeside: www.lollandsbank.dk læse mere om dine

lånemuligheder.


