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Fondsbørsmeddelelse nr. 6/ 2009 
   
    
 Nakskov, den 7. maj 2009 
 
            Ref.: Direktionen / jc 
 
 
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2009 
 

• Resultat før skat på 2,4 mio. kr. (efter betaling af 1,5 mio. kr. til Bankpakke I). 
• Stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 3,6 %.  
• Nedskrivninger på udlån og garantier er negative med 5,0 mio. kr.  
• Kursreguleringer er positive med 0,2 mio. kr.  
• Udlån er steget 45 mio. kr. (4,1 %) og indlån er steget med 54 mio. kr. (4,4 %)  
• Bankens udlån er fuldt ud finansieret med indlån, der samtidig medvirker til en 
 tilfredsstillende likviditet. 
• Kernekapitalprocenten er steget til 17 %. 

 
Sammenfattende vurderes resultat og forretningsudvikling som tilfredsstillende. 
 
Hovedtal for 1. kvartal 2009 
Resultatopgørelsen   

31. marts 2009 31. marts 2008

t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 22.883 22.010

Kursreguleringer 192 1.060

Andre driftsindtægter -28 -10

Driftsudgifter 15.561 13.645

Nedskrivninger og tab på udlån 5.048 925

Resultat før skat 2.438 8.490

Skat -554 1.669
Resultat for 1. kvartal 2009 2.992 6.821  
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Balancen 31. marts 2009 31. marts 2008

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.144.972                  1.099.953                  

Obligationer til dagsværdi 124.050                     181.822                     

Aktier 70.999                       75.997                       

Indlån 1.268.761                  1.214.555                  

Egenkapital 259.045                     262.116                     

Balance 1.552.907                  1.515.482                  

Garantier (udenfor balancen)* 347.610                     627.625                      
* Nedgangen i garantierne skyldes ændret samarbejdsaftale med Totalkredit. 
 
Nøgletal 31. marts 2009 31. marts 2008

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,12 kr. 1,51 kr.

Solvensprocent 17,0 pct. 14,9 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 165 360

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 291,2 286,5

Egenkapitalforrentning i % før skat **) 3,7 pct. 13,0 pct.
 
     
 *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter i forhold til omkostninger 
 
**) Omregnet til årsbasis 
 
Ledelsesberetning 
 
Regnskabskommentarer: 
 
Det ordinære resultat før skat er positivt på 2,4 mio. kr. mod sidste års positive resultat på 8,5 
mio. kr. Årets resultat før skat, renset for nedskrivninger og kursreguleringer, udgør 7,3 mio. kr. 
hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end det tilsvarende resultat på 8,4 mio. kr. for samme periode 
sidste år.  
 
Renses resultatet for provision til Det private Beredskab er årets resultat før skat 8,8 mio. kr. 
hvilket er 0,4 mio. kr. bedre end det tilsvarende resultat på 8,4 mio. kr. for samme periode sidste 
år. 
 
Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 0,8 mio. kr., svarende til 3,6 %. 
 
Driftsudgifterne er steget med 1,9 mio. kr., svarende til 14,0 %, hvoraf betalingen til Bankpakke I 
udgør 1,5 mio. kr. og IT-relaterede omkostninger 0,7 mio. kr.. Renset for disse omkostninger vil-
le bankens omkostninger være faldet. 
 
Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser en samlet gevinst på 0,2 mio. kr. mod 
en gevinst på 1,1 mio. kr. i samme periode sidste år.  
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Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 5,0 mio. kr. mod en nedskrivning på 
0,9 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
Nedskrivningsbeløbene er fordelt på flere engagementer.  
 
Egenkapitalens udvikling: 
T.kr. 31. marts 2009 31. marts 2008 
Egenkapital primo 255.967 262.067 
Udbetalt udbytte - udbytte af egne aktier 0 -6.340 
Kursreguleringer og handel med egne aktier 86 -432 
Årets resultat 2.992 6.821 
Egenkapital ultimo 259.045 262.116 
 
Solvens og likviditet: 
 31. marts 2009 31. marts 2008 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 114,1 pct. 69,9 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 93,7 pct. 93,7 pct. 
Solvensprocent 17,0 pct. 14,9 pct. 
Kernekapitalprocent 17,0 pct. 14,9 pct. 
 
 
Forventninger til årsresultatet: 
 
I forbindelse med årsrapporten forventede banken et resultat for 2009 som var væsentligt bedre 
end 2008. Periodens resultat afspejler fortsat denne forventning. 
 
Èn af områdets større arbejdspladser Vestas, har ultimo april måned offentliggjort, at der vil ske 
en reducering af arbejdsstyrken i niveauet 300 arbejdspladser på virksomhedens fabrik i Nak-
skov, hvilket forventes at blive ubetydeligt for bankens stilling og resultat. 
 
Bankpakke II: 
 
Med baggrund i bankens høje kapitalisering - med en kernekapitalprocent på 17 - er det fortsat 
bankens plan ikke, at ansøge om statslig hybrid kernekapital. 
 
Banken henleder opmærksomheden på at denne periodemeddelelse er udarbejdet iflg. be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
 

 
Nakskov, den 7. maj 2009  

 

LOLLANDS BANK 
 

 
 Peter Ege Olsen Anders F. Møller 
 bestyrelsesformand bankdirektør 
 
 
Denne orientering kan ses på bankens hjemmeside efter kl. 14.00 


