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Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ 2009 
   
    
 Nakskov, den 6. november 2009 
 
            Ref.: Direktionen / jc 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2009 

• Positivt resultat før skat på 13,6 mio. kr.  
• Stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 3,3 %.  
• Positive kursreguleringer på 10,0 mio. kr.  
• Indlån er steget med 30,7 mio. kr. (2,5 %). Udlån er faldet 85,3 mio. kr. (- 6,9 %) 
• Nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 23,3 mio. kr.  
• Bankens udlån er fuldt ud finansieret med indlån, der samtidig medvirker til en 
 tilfredsstillende likviditet. 
• Kernekapitalprocenten udgør 15,90 %. 

Sammenfattende vurderes resultat og forretningsudvikling som tilfredsstillende. 

Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september 2009 

Resultatopgørelsen   

30. september 2009 30. september 2008

t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 72.791 70.472

Kursreguleringer 10.019 -6.576

Andre driftsindtægter 244 269

Driftsudgifter 46.115 41.435

Nedskrivninger og tab på udlån 23.342 5.371
Resultat før skat 13.597 17.359

Skat 2.760 3.369
Resultat efter skat 10.837 13.990  
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Balancen 30. september 2009 30. september 2008

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.148.022                   1.233.360                   

Obligationer til dagsværdi 183.630                      167.499                      

Aktier 98.726                        67.477                        

Indlån 1.260.961                   1.230.253                   

Egenkapital 268.183                      267.759                      

Balance 1.627.296                   1.557.464                   

Garantier (udenfor balancen) 297.045                      351.101                      
 
 
Nøgletal 30. september 2009 30. september 2008

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,20 kr. 1,37 kr.

Solvensprocent 15,9 pct. 15,2 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 210 kr. 236 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 298,20 kr. 297,60 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat **) 6,9 pct. 8,8 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 13,6 mio. kr. mod sidste års positive resultat på 17,4 
mio. kr.  

Renses resultatet for provision og hensættelse til garanti vedrørende Bankpakke l er årets re-
sultat før skat 20,5 mio. kr. hvilket er 3,1 mio. kr. bedre end det tilsvarende resultat på 17,4 mio. 
kr. for samme periode sidste år. 

Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 2,3 mio. kr., svarende til 3,3 %. 

Driftsudgifterne er steget med 4,7 mio. kr., hvoraf provision til Bankpakke I udgør 4,1 mio. kr. og 
IT-relaterede omkostninger udgør 0,9 mio. kr.. 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser en samlet gevinst på 10,0 mio. kr. 
mod et samlet tab på 6,6 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 23,3 mio. kr. mod en nedskrivning på 
5,4 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Størrelsen af tab og nedskrivninger tager afsæt i den aktuelle økonomiske situation i samfundet.  

I beløbet er indeholdt en hensættelse på 2,8 mio. kr. vedr. garanti til Bankpakke l. Det er ban-
kens forventning, at der også forsat vil blive foretaget øgede nedskrivninger.  
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Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 30. september 

2009 
30. september 

2008 
Egenkapital primo 255.967 262.067 
Udbetalt udbytte - udbytte af egne aktier 0 -6.340 
Kursreguleringer og handel med egne aktier 1.609 -1.958 
Op-/nedskrivning af ejendomme -230 0 
Årets resultat 10.837 13.990 
Egenkapital ultimo 268.183 267.759 
 
Solvens og likviditet: 
 30. september 

2009 
30. september 

2008 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 164,8 pct.   38,7 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån   95,4 pct. 103,4 pct. 
Solvensprocent  15,9 pct.  15,2 pct. 
Kernekapitalprocent  15,9 pct.  15,2 pct. 

Forventninger til årsresultatet 

I forbindelse med årsrapporten forventede banken et resultat for 2009 som var væsentligt bedre 
end 2008. Periodens resultat afspejler fortsat denne forventning. 

Banken henleder opmærksomheden på at denne periodemeddelelse er udarbejdet iflg. be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser. 
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Denne orientering kan ses på bankens hjemmeside efter kl. 14.00 


