
 

____________________________________________________________________________ 
 

Team Nakskov      -      Nybrogade 3      -      4900  Nakskov 
Telefon: 54921133      -      Telefax: 54951133 

E-mail: nakskov@lobk.dk      -      www.lollandsbank.dk 

 
Globe Newswire  
Nikolaj Plads 6 
1007 København K 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 5/ 2010 
   
    
 Nakskov, den 12. maj 2010 
 
            Ref.: Direktionen / jc 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2010 

• Positivt resultat før skat på 8,1 mio. kr.  
• Positive kursreguleringer på 4,2 mio. kr.  
• Indlån er steget med 114 mio. kr. (9,0 %).  
• Udlån er steget 31 mio. kr. ( 2,7 %) 
• Nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 3,5 mio. kr.  
• Bankens udlån er fuldt ud finansieret med indlån, der samtidig medvirker til en 
 tilfredsstillende likviditet. 
• Kernekapitalprocenten udgør 17,2 %. 

Sammenfattende vurderes resultat og forretningsudvikling som tilfredsstillende. 

Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts 2010 

Resultatopgørelsen   

31. marts 2010 31. marts 2009

t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 22.934 22.883

Kursreguleringer 4.182 192

Andre driftsindtægter 264 -28

Driftsudgifter 15.800 15.561

Nedskrivninger og tab på udlån 3.485 5.048
Resultat før skat 8.095 2.438

Skat 2.016 -554
Resultat efter skat 6.079 2.992  
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Balancen 31. marts 2010 31. marts 2009

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.176.274                   1.144.972                   

Obligationer til dagsværdi 195.222                      124.050                      

Aktier 93.972                        70.999                        

Indlån 1.383.358                   1.268.761                   

Egenkapital 275.323                      259.045                      

Balance 1.781.294                   1.552.907                   

Garantier (udenfor balancen) 261.948                      347.610                      
 

Nøgletal 31. marts 2010 31. marts 2009

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,42 kr. 1,12 kr.

Solvensprocent 17,2 pct. 17,0 pct.

Individuel solvensprocent 10,5 pct. 9,9 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 204 165

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 307,18 kr. 291,2 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat **) 11,9 pct. 3,7 pct.
     
 *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter + kursreguleringer i forhold til omkostninger + nedskrivninger 
 
**) Omregnet til årsbasis 

Ledelsesberetning 

Regnskabskommentarer 

Det ordinære resultat før skat er positivt på 8,1 mio. kr. mod sidste års positive resultat på 2,4 
mio. kr. i samme periode. 

Resultatet påvirkes fortsat af provision og hensættelse til garanti vedrørende Bankpakke l. Ren-
ses der for dette er årets resultat før skat 9,5 mio. kr. Banken vil i de næste 6 måneder yderlige-
re betale ca. 3,0 mio. kr. i provision samt et på nuværende tidspunkt ukendt beløb til hensættel-
se vedr. garantien. 

Netto rente- og gebyrindtægter er påvirket af et modregnet tab vedr. garantier til Totalkredit på 
1,5 mio. kr., hvorfor indtægten reelt er steget med 1,6 mio. kr. 

Driftsudgifterne er steget med netto 0,2 mio. kr. Banken har formået at tilpasse omkostningsni-
veauet på hovedparten af de faste omkostninger. Den eneste større budgetterede omkost-
ningsstigning vedrører IT-relaterede omkostninger og udgør 0,3 mio. kr. 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser en samlet gevinst på 4,2 mio. kr. mod 
en samlet gevinst på 0,2 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 3,5 mio. kr. mod en nedskrivning på 
5,0 mio. kr. i samme periode sidste år. 
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Størrelsen af tab og nedskrivninger forventes fortsat at have et højt niveau i 2010, men dog væ-
sentlig lavere end i 2009.  

 
Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 31. marts 2010 30. marts 2009 
Egenkapital primo 268.982 255.967 
Udbetalt udbytte - udbytte af egne aktier 0 0 
Kursreguleringer og handel med egne aktier 262 86 
Op-/nedskrivning af ejendomme 0 0 
Årets resultat 6.079 2.992 
Egenkapital ultimo 275.323 259.045 
 
Solvens og likviditet: 

 31. marts 2010 30. marts 2009 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 174,0 pct.   114,1 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 89,7 pct. 93,7 pct. 
Solvensprocent 17,2 pct.  17,0 pct. 
Kernekapitalprocent 17,2 pct.  17,0 pct. 

Banken har vurderet at kapital- og likviditetsforholdene er så solide, at banken ikke har ansøgt 
om individuel statsgaranti og har på intet tidspunkt benyttet sig af muligheden for belåne den 
overskydende solvens i Nationalbanken.  

Forventninger til årsresultatet 

I forbindelse med årsrapporten forventede banken et resultat for 2010 som var væsentligt bedre 
end 2009. Periodens resultat afspejler fortsat denne forventning. 

Banken henleder opmærksomheden på at denne periodemeddelelse er udarbejdet ifølge be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
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Denne orientering kan ses på bankens hjemmeside næstkommende bankdag efter kl. 10.00 


