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Fondsbørsmeddelelse nr. 8/ 2008 
   
     Nakskov, den 8. maj. 2008 
 
     Ref.: Direktionen / jc 
 
 
 
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 
 

• Resultat før skat på 8,5 mio. kr. 
• Beløbet forrenter primo egenkapitalen med 13,0% (omregnet til årsbasis)  
• Fastholdelse af netto rente- og gebyrindtægter på 22,0 mio. kr. 
• Nedskrivninger udgør netto 0,9 mio. kr. i kvartalet 
• Udlån er steget 79 mio. kr. ( 7,7%) og indlån er steget med 4 mio. kr. (0,3%) i forhold 
    til samme kvartal i 2007 
• Forventningerne til årets resultat før skat og uden kursreguleringer er fortsat  
    34 - 36 mio. kr.   

 
Hovedtal for 1. kvartal 2008 
Resultatopgørelsen  Budget  

31.03.2008 2008 31.03.2007
t.kr. t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 22.010 22.412 22.196

Kursreguleringer 1.060 766 3.590

Andre driftsindtægter -10 24 18

Driftsudgifter **) 13.645 15.707 15.462

Nedskrivninger og tab på udlån 925 1.000 429

Resultat før skat *) 8.490 6.495 9.913

Skat 1.669  2.761
Resultat pr. 31.03.2008 6.821 7.152  

 
*)  Under budget: Heri medregnet de ikke budgetterede kursreguleringer på -5.286 t.kr. 
 
**) I 2007 indgik omkostninger i forbindelse med bankens 100 års jubilæum med 3,3 mio. kr.  
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Balancen 31.03.2008 31.03.2007

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.099.953                   1.020.547                   

Obligationer til dagsværdi 181.822                      255.765                      

Aktier 75.997                        72.214                        

Indlån 1.214.555                   1.210.949                   

Egenkapital 262.116                      238.962                      

Balance 1.515.482                   1.491.169                   

Garantier (udenfor balancen) 627.625                      547.581                       
 
 
Nøgletal 31.03.2008 31.03.2007

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,51 kr. 1,44

Solvensprocent **) 14,9 pct. 14,1 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 360 559

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 286,5 263,2

Egenkapitalforrentning i % før skat ***) 13,0 pct. 16,4  
 
     
  *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter i forhold til omkostninger 
 
**)  Solvens er beregnet efter ny regnskabsbekendtgørelse  
 
***) Omregnet til årsbasis 
 
Ledelsesberetning 
 
Regnskabskommentarer 
Det ordinære resultat før skat er på 8,5 mio. kr. Det er et fald i forhold til samme kvartal sidste år 
på 1,4 mio. kr.  
 
Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 0,2 mio. kr. - svarende til 0,9 %. 
 
Driftsudgifterne er faldet med 1,8 mio. kr. I 2007 blev der brugt 3,3 mio. kr. til engangsudgifter ved 
bankens 100 års jubilæum. Renset for dette beløb er vores omkostninger steget med 1,5 mio. kr. 
Omkostningsforøgelserne er primært gået til edb- og kursusomkostninger.   
 
Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser en samlet gevinst på 1,1 mio. kr. mod 
3,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Banken har i 1. kvartal indtægtsført en ekstraordinær  
kursregulering fra vores salg af Totalkredit på 5,8 mio. kr. før skat. 
 
Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 0,9 mio. kr. I 2007 var beløbet 0,4 mio. kr.  
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I forhold til budgettet er resultatet 2,0 mio. kr. bedre. Dette kan primært relateres til omkostnin-
gerne som er 2,1 mio. kr. under budgettet. 
 
De øvrige poster i driftsregnskabet er meget tæt ved det budgetterede.  
 
Det samlede forretningsomfang ved udgangen af 1. kvartal - målt på summen af udlån, indlån, ga-
rantier og kundedepoter - udgør 3.928 mio. kr., hvilket er et fald på 18 mio. kr. svarende til 0,5 % 
mindre end sidste år. 
 
Den enkelte del af forretningsomfanget anføres således: 
 

 31.03.2008 31.03.2007 Stigning Stigning i % 
Udlån 1.100 1.021 79 7,7 
Indlån 1.215 1.211 4 0,3 
Garantier 628 548 80 14,6 
Kundedepoter 985 1.166 -181 -15,5 
Totalt forretningsomfang 3.928 3.946 -18 -0,5 
 
Fastholdte forventninger til årsresultatet 
På basis af den ekstraordinære tildeling vedr. salg af Totalkredit opskrev vi forventningerne til 
årsresultatet til 34 - 36 mio. kr.  
 
Resultatet pr. 31.03.2008 medfører, at vi fastholder forventningen af årsresultatet til mellem 34 og 
36 mio. kr. - før kursreguleringer, men inkl. gevinst fra Totalkredit på 5,8 mio. kr. 
 
Denne vurdering fremkommer på basis af et skøn over det forventede aktivitetsniveau resten af 
året, som er estimeret under forudsætning af uændrede forhold på de finansielle markeder i for-
hold til det nuværende niveau. 
 
Bankens likviditet er fortsat solid med en likviditetsoverdækning på 69,9% og en indlåns-/udlåns-
procent på 93,7%. 
 
Vi henleder opmærksomheden på at denne periodemeddelelse er udarbejdet iflg. bekendtgørelse 
om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
 

 
Nakskov, den 8. maj 2008  

 
LOLLANDS BANK 

 
 

Peter Ege Olsen                      Anders F. Møller 
 bestyrelsesformand                             bankdirektør 

 
 
Denne orientering kan ses på bankens hjemmeside senest kl. 14.00 


