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Fondsbørsmeddelelse nr. 6/ 2013 
   
 Nakskov, den 15. maj. 2013 
 
            Ref.: Direktionen / jc 
 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2013 

 Resultat før skat på 8,1 mio. kr.  

 Forrentning af egenkapitalen før skat med 11,1 % (omregnet til årsbasis). 

 Positive kursreguleringer på 5,0 mio. kr.  

 Netto nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier med 6,1 mio. kr.  

 Udlån i forhold til indlån på 82,7 %. 

 Indlånsvækst i kvartalet på 3,3 %. 

 Udlånsvækst i kvartalet på 0,3 %. 

 Likviditetsoverdækning 233,2 %. 

 Solvens- og kernekapitalprocent på 19,3 %. 

 Individuel solvensprocent på 12,1 %. 

 Solvensoverdækning på 7,2 procentpoint. 

Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts 2013 

31. marts 31. marts Helår

2013 2012 2012

t.kr. t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter excl. modregning Totalkredit 25.909 27.809 109.005

Andre driftsindtægter -9 5 40

Udgifter til personale 9.146 9.150 37.326

Udgifter til administration 6.027 6.220 25.097

Andre driftsudgifter 32 18 658

Afskrivninger på mat. anlæg 147 180 636

Basisindtjening 10.548 12.246 45.328

Modregning Totalkredit -472 -799 -1.863

Udgifter til Indskydergarantifonden m.v.* -843 -668 -2.083

Kursreguleringer 4.985 7.242 16.824

Nedskrivninger på udlån m.v. -6.113 -6.412 -47.915

Periodens resultat før skat 8.105 11.609 10.291

    *) I tallet indgår den fastsatte årlige afgift til Indskydergarantifonden Banken indregner de løbende reguleringer vedr. Fjordbank   

 Mors mv. 
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Balancen 31. marts 2013 31. marts 2012

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.062.778                   1.162.559                   

Obligationer til dagsværdi 316.123                      169.625                      

Aktier 106.606                      111.547                      

Indlån 1.430.932                   1.353.846                   

Egenkapital 302.592                      297.793                      

Balance 1.754.633                   1.680.725                   

Garantier (udenfor balancen) 248.678                      237.006                       
 

Nøgletal 31. marts 2013 31. marts 2012

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,36 kr. 1,51 kr.

Basisindtjening pr. omkostningskrone **) 1,57 kr. 1,66 kr.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 122 kr. 118 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 341,20 kr 333,00 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat ***) 11,1 pct. 15,8 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 8,1 mio. kr. mod sidste års resultat på 11,6 mio. kr. i sam-
me periode. Den negative udvikling kan henføres til et fald i basisindtjeningen samtidig med at 
de positive kursreguleringer er 2,2 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år.  

Basisindtjening 

Renset for modregning til tab på forpligtigelser med Totalkreditlån, har banken haft en negativ 
udvikling på denne post på 1,9 mio. kr. som primært skyldes faldende nettorenteindtægter, 
hvorimod banken har opretholdt niveauet af sine nettogebyrindtægter. 

Netto rente- og gebyrindtægter er for perioden påvirket af modregnet tab på forpligtelser med 
Totalkreditlån for 0,5 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Driftsudgifter 

Driftsudgifterne, før indregning af omkostninger til Indskydergarantifonden mv., er totalt faldet 
marginalt med 0,2 mio. kr. til 15,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes at 
udgifter til administration er faldet med 0,2 mio. kr. Lønningerne er påvirket af overenskomst-
mæssig stigning, samt regulering af ferie- og fratrædelsesgodtgørelser. Det gennemsnitlige an-
tal medarbejdere omregnet til fuldtid, er 60,7 medarbejdere, mod 61,6 i samme periode sidste 
år. 

Udgiften på 0,9 mio. kr. til Indskydergarantifonden vedr. nødlidende kreditinstitutter, indeholder 
løbende indbetaling samt senest ekstraregning fra afvikling af Fjordbank Mors. Posten er 0,2 
mio. kr. større end i samme periode sidste år. 
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Kursreguleringer 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser et positivt resultat på 5,0 mio. kr. mod 
sidste års resultat på 7,2 mio. kr. i samme periode.  

Nedskrivninger 

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 6,1 mio. kr. mod nedskrivninger på 
netto 6,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Posten er bredt fordelt mellem privat og erhverv. 
 
Nedskrivningsniveauet er som forventet fra årets start og i niveau med det budgetterede.  
 
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” 
 

Finanstilsynets 
grænseværdier 

Bankens 
nøgletal 

Andel i % af 
grænseværdi 

Summen af store engagementer max. 125 pct.   22,6 pct. 18,1 pct. 

Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. 0,3 pct. 1,5 pct. 

Ejendomseksponering **) 25 pct. 7,6 pct. 30,4 pct. 

Funding ratio ***) 100 pct.  61,3 pct. 61,3 pct. 

Likviditetsoverdækning 50 pct. 233,2 pct. 21,4 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  

 
Likviditet: 

 31. marts 2013 31. marts 2012 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 233,2 pct. 172,0 pct. 

Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 82,7 pct.  91,5 pct. 

 
 
Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder: 

Risikoområde 
Tilstrækkelig 
Basiskapital 

1.000 kr. 
Solvensbehov 

Kreditrisici 55.015 3,86 

Markedsrisici 443 0,03 

Operationelle risici 3.563 0,25 

Øvrige forhold 0 0,00 

Tillæg (lovbestemte krav) 114.020 8,00 

I alt 173.041 12,14 

 
Bankens overdækning i forhold til den tilstrækkelige basiskapital: 

 31. marts 2013 31. marts 2012 

Solvensprocent 19,3 pct. 17,1 pct. 

Kernekapitalprocent 19,3 pct.  17,1 pct. 

Individuel solvensprocent 12,1 pct.  10,7 pct. 

Solvensoverdækning i procentpoint 7,2 pct. 6,4 pct. 

Basiskapital efter fradrag (1.000 kr.) 275.004 259.987 
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Egenkapitalens udvikling: 

t.kr. 31. marts 2013 31. marts 2012 

Egenkapital primo år 295.716 289.114 

Udbetalt udbytte  0 0 

Kursreguleringer og handel med egne aktier 695                    -11 

Op-/nedskrivning af ejendomme 0 0 

Periodens resultat efter skat 6.181 8.689 

Egenkapital ultimo 302.592 297.792 

 
Forventet resultat for hele 2013 
I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten 2012 forventede banken for 2013 et resultat 
med en basisindtjening i niveauet 40 – 45 mio. kr. 
  
Banken fastholder ovennævnte forventninger for resten af året. 
 
Som udmeldt fra årets start har banken forsat en forventning om, at den ændrede konkurrence-
mæssige situation i bankens markedsområde bør kunne give basis for en stigning i udlånet, 
men for årets 1. kvartal må det konstateres, at denne efterspørgsel har været moderat. Det er 
dog lykkedes at skabe en mindre fremgang på 0,3 % fra ultimo 2012, og det giver forhåbninger 
om at faldet i udlån har stabiliseret sig. 
 
Banken har haft en tilfredsstillende tilgang på 624 nye kunder i 1. kvartal 2013.   

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

LOLLANDS BANK 

 
 
 Preben Pedersen Anders F. Møller 
 
 bestyrelsesformand bankdirektør 


