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Fondsbørsmeddelelse nr. 7/ 2012 
   
 Nakskov, den 16. maj 2012 
 
            Ref.: Direktionen / jc 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2012 

• Resultat før skat på 11,6 mio. kr.  
• Positive kursreguleringer på 7,2 mio. kr.  
• Nedskrivninger på udlån og garantier med 6,4 mio. kr.  
• Udlån i forhold til indlån på 91,5 %. 
• Likviditetsoverdækning 172,0 %. 
• Kernekapitalprocent på 17,1 %. 
• Individuel solvensprocent på 10,7 %. 
• Alle grænseværdier i ”Tilsynsdiamanten” overholdes.  

Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts 2012 

31. marts. 31. marts Helår
2012 2011 2011
t.kr. t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter excl. modregning Totalkredit 27.809 24.699 104.655
Andre driftsindtægter 5 53 759
Udgifter til personale 9.150 8.616 35.491
Udgifter til administration 6.220 6.691 25.727
Andre driftsudgifter 18 5 21
Afskrivninger på mat. anlæg 180 187 707
Basisindtjening 12.246 9.253 43.468
Modregning Totalkredit -799 -401 -2.960
Udgifter til Indskydergarantifonden m.v.* -668 -2.500 -4.579
Kursreguleringer 7.242 -992 -10.132
Nedskrivninger på udlån m.v. -6.412 -3.350 -18.377

Periodens resultat før skat 11.609 2.010 7.420
    *) I 2011-tallet indgår beløb vedr. indbetaling til Indskydergarantifonden vedr. diverse kreditinstitutters overgang til Finansiel 
Stabilitet. Senest har banken indregnet en yderligere regulering vedr. Fjordbank Mors på 370 t.kr. udover den fastsatte årlige afgift 
til Indskydergarantifonden. 

Ved sammenligning af de 2 perioders basisindtjening er resultat pr. 31. marts 2012, 3,0 mio. kr. 
bedre end resultatet for samme periode sidste år. 
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Balancen 31. marts 2012 31. marts 2011

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.162.559                   1.146.425                   

Obligationer til dagsværdi 169.625                      215.159                      

Aktier 111.547                      106.845                      

Indlån 1.353.846                   1.295.708                   

Egenkapital 297.793                      284.255                      

Balance 1.680.725                   1.651.583                   

Garantier (udenfor balancen) 237.006                      255.114                      
 

Nøgletal 31. marts 2012 31. marts 2011

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,51 kr. 1,09 kr.

Basisindtjening pr. omkostningskrone **) 1,66 kr. 1,35 kr.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 118 kr. 176 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 333,00 kr 322,20 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat ***) 15,8 pct. 2,8 pct.
     
  *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter + kursreguleringer i forhold til omkostninger + nedskrivninger 
 **) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter i forhold til omkostninger inkl. afskrivninger og andre driftsudgifter 
***) Omregnet til årsbasis 
 

Ledelsesberetning 

Regnskabskommentarer 

Det ordinære resultat før skat udgør 11,6 mio. kr. mod sidste års resultat på 2,0 mio. kr. i sam-
me periode.   

Netto rente- og gebyrindtægter er for perioden påvirket af modregnet tab på forpligtelser for 
Totalkreditlån med 0,8 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Netto rente- og ge-
byrindtægter uden denne modregning, er sammenlignet med den tilsvarende post for samme 
periode sidste år, steget med 3,1 mio. kr. 

Driftsudgifterne er totalt steget marginalt med 0,1 mio. kr. Udgifter til administration er faldet 
med 0,5 mio. kr. Posten var sidste år belastet af engangsudgifter. 

Udgiften på kr. 0,7. kr. til Indskydergarantifonden vedr. nødlidende kreditinstitutter, indeholder 
betaling af løbende indbetaling samt senest afsat beløb til Fjordbank Mors. Posten er 1,9 mio. 
kr. mindre end sidste år. 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser et samlet overskud på 7,2 mio. kr. 
mod et samlet tab på 1,0 mio. kr. i samme periode sidste år.   

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 6,4 mio. kr. mod en nedskrivning på 
netto 3,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Posten er bredt fordelt mellem privat og erhverv. 

Det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til fuldtid, er 61,6 medarbejdere, hvilket er det 
samme som i 2011. 

 
 



 

____________________________________________________________________________ 
 

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

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

 
 
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.   22,6 pct. 18,1  pct. 
Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. -2,9 pct. -14,5 pct. 
Ejendomseksponering **) 25 pct. 8,17 pct. 32,7 pct. 
Funding ratio ***) 100 pct.  70,4 pct. 70,4 pct. 
Likviditetsoverdækning 50 pct. 172,0 pct. 29,1 pct. 
 
 *)   Vækst baseret på udlån primo regnskabsåret 2012, 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 2012 31. marts 2011 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 172,0 pct.   164,9 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 91,5 pct.  92,9 pct. 
Solvensprocent 17,1 pct.  16,5 pct. 
Kernekapitalprocent 17,1 pct.  16,5 pct. 
Individuel solvensprocent 10,7 pct.  9,8 pct. 
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Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 31. marts 2012 31. marts 2011 
Egenkapital primo år 289.114 286.528 
Udbetalt udbytte  0 -3.660 
Kursreguleringer og handel med egne aktier -11                    - 119  
Op-/nedskrivning af ejendomme 0 0 
Periodens resultat 8.689 1.506 
Egenkapital ultimo 297.792 284.255 
 

Forventninger til fremtiden 

For 2012 blev budgetteret med et resultat - før kursreguleringer - der ville blive bedre end 2011 
resultatet. Dette fastholdes uændret.  

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