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Periodemeddelelse for 3. kvartal 2008 
 

• Resultat før skat på 17,4 mio. kr. 
• Stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 4,9 % til 70,5 mio. kr. sammenlignet 
 med samme periode sidste år 
• Nedskrivninger udgør netto 5,4 mio. kr. hvilket er 1,4 mio. kr. mere end oprindeligt 

 budgetteret for hele året 
• Kursreguleringer er negative med 6,6 mio. kr. mod en kursgevinst på 2,0 mio. kr. 
 sammenlignet med samme periode sidste år 
• Udlån er steget 138 mio. kr. (12,6 %) og indlån er faldet med 6 mio. kr. (-0,5 %) i  
 forhold til samme periode sidste år 
• Forventningerne til årets resultat før skat og uden kursreguleringer er  
 32 - 34 mio. kr. 

 
Hovedtal for 3. kvartal 2008 
Resultatopgørelsen  Budget  

30.09.2008 2008 30.09.2007
t.kr. t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 70.472 69.173 67.180

Kursreguleringer -6.576 1.182 2.010

Andre driftsindtægter 269 72 90

Driftsudgifter *) 41.435 44.049 41.725

Nedskrivninger og tab på udlån 5.371 3.000 -3.943

Resultat før skat 17.359 23.378 31.498

Skat 3.369  7.390
Resultat pr. 30.09.2008 13.990 24.108  

 
*) I 2007 indgik omkostninger i forbindelse med bankens 100 års jubilæum med 3,3 mio. kr.  



 

____________________________________________________________________________ 
 

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

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

Balancen 30.09.2008 30.09.2007

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.233.360                   1.095.108                   

Obligationer til dagsværdi 167.499                      206.149                      

Aktier 67.477                        82.451                        

Indlån 1.230.253                   1.235.513                   

Egenkapital 267.759                      254.669                      

Balance 1.557.464                   1.540.272                   

Garantier (udenfor balancen) 351.101                      588.311                      
 
 
Nøgletal 30.09.2008 30.09.2007

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,70 kr. 1,61 kr.

Solvensprocent **) 15,2 pct. 11,0 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 236 kr. 500 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 297,60 kr. 278,40 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat ***) 8,8 pct. 17,5 pct.
 
     
  *) 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 17,4 mio. kr. mod sidste års resultat på 31,5 mio. kr. Årets 
resultat før skat renset for nedskrivninger og kursreguleringer udgør 29,3 mio. kr. hvilket er 3,8 
mio. kr. mere end det tilsvarende resultat på 25,5 mio. kr. for samme periode sidste år. 
 
Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 3,3 mio. kr., svarende til 4,9 %. 
 
Driftsudgifterne er faldet med 0,3 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 3,0 
mio. kr. Omkostningsforøgelserne er primært gået til edb- og kursusomkostninger. 
 
Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser et samlet tab på 6,6 mio. kr. mod en 
gevinst på 2,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Banken har i 1. kvartal indtægtsført en ekstra-
ordinær kursregulering fra vores salg af Totalkredit-aktier på 5,8 mio. kr. før skat. 
 
Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 5,4 mio. kr. I 2007 var beløbet -3,9 
mio. kr.  
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Bankens forretningsomfang anføres således: 
 

 30.09.2008 30.09.2007 Stigning Stigning i % 
Udlån 1.233 1.095 138 12,6 
Indlån 1.230 1.236 -6 -0,5 
Garantier 351 588 -237 -40,3 
Kundedepoter 857 1.138 -281 -24,7 
Totalt forretningsomfang 3.671 4.057 -386 -9,5 
 
Banken har en likviditetsoverdækning på 38,7 % og en indlåns-/udlåns procent på 103,8 % og 
en solvensprocent på 15,2 %. 
 
Lollands Bank har tilmeldt sig Det Private Beredskab og statsgarantiordningen. Statsgarantiord-
ningen vil belaste bankens drift over de 2 næste år med ca. 5 - 6 mio. kr. om året. 
 
Med bankens tilmelding til statsgarantiordningen betyder det, at der ikke må udbetales udbytte i 
2009 og 2010. 
 
Forventninger til årsresultatet 
I forbindelse med halvårsrapporten budgetterede banken med et resultat på 34 - 36 mio. kr. for 
hele året. Dette resultat er efterfølgende nedjusteret med den øgede udgift til statsgarantiord-
ningen på 1,5 - 2 mio. kr.  
 
Med nedskrivninger for året på ca. 6 mio. kr. budgetteres der fortsat med et resultat på 32 - 34 
mio. kr. Den pludselige bratte økonomiske opbremsning vil dog kunne øge kravet til yderligere 
nedskrivninger i sidste kvartal. 
 
Banken henleder opmærksomheden på at denne periodemeddelelse er udarbejdet iflg. be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
 

 
Nakskov, den 7. november 2008  

 

LOLLANDS BANK 
 

 
Peter Ege Olsen                      Anders F. Møller 
 bestyrelsesformand                             bankdirektør 

 
 
Denne orientering kan ses på bankens hjemmeside senest kl. 14.00 
 


