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Fondsbørsmeddelelse nr. 6/ 2011 
   
 Nakskov, den 11. maj 2011 
 
            Ref.: Direktionen / jc 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2011 

• Positivt resultat før skat på 2,0 mio. kr.  
• Negative kursreguleringer på 1,0 mio. kr.  
• Nedskrivninger på udlån og garantier med 3,4 mio. kr.  
• Hensat til Indskydergarantifonden vedr. tab på Amagerbankens konkurs med 2,5 mio. kr. 
• Stigning i netto rente- og gebyrindtægter med 1,4 mio. kr. 
• Udlån i forhold til indlån 92,9 %. 
• Kernekapitalprocenten på 16,5 %. 
• Individuel solvensprocent på 9,8 %. 
• Alle grænseværdier i ”Tilsynsdiamanten” overholdes.  

Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts 2011 

Resultatopgørelsen   

31. marts 2011 31. marts 2010

t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 24.298 22.934

Kursreguleringer -992 4.182

Andre driftsindtægter 53 264

Driftsudgifter 15.499 14.381

Andre driftsudgifter * 2.500 1.419

Nedskrivninger og tab på udlån 3.350 3.485
Resultat før skat 2.010 8.095

Skat 504 2.016
Resultat efter skat 1.506 6.079  

 
 
*)   I 2011-tallet indgår beløb til indbetaling på Indskydergarantifonden vedr. Amagerbankens konkurs. I 2010-tallet  
      indgik betaling til Bankpakke I. 
 
Ved sammenligning af de 2 perioder, renset for udgifter til Indskydergarantifonden, Bankpakke I 
samt kursreguleringer andrager resultatet for 1. kvartal 2011 5,5 mio. kr. i overskud mod 5,3 
mio. kr. i samme periode sidste år. 
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Balancen 31. marts 2011 31. marts 2010

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.146.425                   1.176.274                   

Obligationer til dagsværdi 215.159                      195.222                      

Aktier 106.845                      93.972                        

Indlån 1.295.708                   1.383.358                   

Egenkapital 284.255                      275.323                      

Balance 1.651.583                   1.781.294                   

Garantier (udenfor balancen) 255.114                      261.948                      
 

Nøgletal 31. marts 2011 31. marts 2010

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,09 kr. 1,42 kr.

Solvensprocent 16,5 pct. 17,2 pct.

Individuel solvensprocent 9,8 pct. 10,5 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 176 kr. 204 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 322,20 kr 307,18 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat **) 2,8 pct. 11,9 pct.
     
 *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter + kursreguleringer i forhold til omkostninger + nedskrivninger 
**) Omregnet til årsbasis 
 

Ledelsesberetning 

Regnskabskommentarer 

Det ordinære resultat før skat udgør 2,0 mio. kr. mod sidste års resultat på 8,1 mio. kr. i samme 
periode. 

Netto rente- og gebyrindtægter er for perioden påvirket af modregnet tab på forpligtelser for 
Totalkreditlån med 0,4 mio. kr. mod 1,5 mio. i samme periode sidste år. Den reelle stigning ud-
gør således 0,2 mio. kr. 

Driftsudgifterne er steget med 1,1 mio. kr., uagtet banken har formået at tilpasse omkostnings-
niveauet på hovedparten af de faste omkostninger. Det gennemsnitlige antal medarbejdere om-
regnet til fuldtid, er ved naturlig afgang reduceret fra 64,6 til 61,5 medarbejdere. 

Driftsudgifternes stigning henføres til fortsat stigende IT-omkostninger, udgifter til løbende ved-
ligeholdelse af ejendomme samt større annonceudgifter.  

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser et samlet tab på 1,0 mio. kr. mod en 
samlet gevinst på 4,2 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 3,4 mio. kr. mod en nedskrivning på 
netto 3,5 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Bankens indlån og balance er faldet pga. udløb af ét enkeltstående tidsindskud på 75 mio. kr. 
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Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 31. marts 2011 31. marts 2010 
Egenkapital primo 286.528 268.982 
Udbetalt udbytte  -3.660 0 
Kursreguleringer og handel med egne aktier -119 262 
Op-/nedskrivning af ejendomme 0 0 
Periodens resultat 1.506 6.079 
Egenkapital ultimo 284.255 275.323 
 
Tilsynsdiamanten 
Tilsynsdiamanten består af nogle fastsatte grænseværdier på 5 specifikke nøgletal. Banken 
opfylder fortsat alle 5 grænseværdier med en pæn margin op til Finanstilsynets krav. 
 

Nøgletal vedr. ”Tilsynsdiamanten” 
 

Finanstilsy-
nets grænse-

værdier 

Bankens 
nøgletal Andel i % af 

grænseværdi 

Summen af store engagementer max. 125 pct.   14,1 pct. 11,3  pct. 
Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. -2,0 pct. -10,0 pct. 
Ejendomseksponering **) 25 pct. 7,15 pct. 28,6 pct. 
Funding ratio ***) 100 pct.  72,6 pct. 72,6 pct. 
Likviditetsoverdækning 50 pct. 164,9 pct. 30,3 pct. 
 *)   Vækst baseret på udlån primo regnskabsåret 2011, væksten er negativ og dette fremgår også af ”diamanten” 
**)   Procent for den andel af udlån og garantidebitorer som kan henføres til branchekode for ejendomsadministration  
       og -handel, forretningsservice efter nedskrivninger 
***) Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år 
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Solvens og likviditet: 

 31. marts 2011 31. marts 2010 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 164,9 pct.   174,0 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 92,9 pct.  89,7 pct. 
Solvensprocent 16,5 pct.  17,2 pct. 
Kernekapitalprocent 16,5 pct.  17,2 pct. 
Individuel solvensprocent 9,8 pct. 10,5 pct. 

 

Forventninger til fremtiden 

Banken forventer fortsat, at resultatet før nedskrivninger og kursreguleringer bliver bedre end 
resultatet i 2010.  

Banken har i 2011 igangsat en større imagekampagne med det formål at øge bankens forret-
ningsomfang. Helt konkret budgetterer banken med tilgang af 1.000 gode nye kunder og en ind- 
og udlånsstigning på hver 100 mio. kr. Aktiviteten forventes ikke at få indflydelse på det budget-
terede årsresultat.  

Banken henleder opmærksomheden på, at denne periodemeddelelse er udarbejdet ifølge be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
 

LOLLANDS BANK 
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