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Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ 2010 
   
 Nakskov, den 10. november 2010 
 
            Ref.: Direktionen / jc 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2010 

• Positivt resultat før skat på 20,6 mio. kr.  
• Positive kursreguleringer på 8,4 mio. kr.  
• Nedskrivninger på udlån og garantier 14,0 mio. kr.  
• Udlån er fuldt ud finansieret med indlån. 
• Kernekapitalprocenten på 16,0 %. 
• Banken opfylder alle krav i Finanstilsynets Tilsynsdiamant. 

Med forbehold for den usikkerhed, der er forbundet med udviklingen i kursreguleringer og ned-
skrivninger, forventer banken at årsresultatet vil blive markant bedre end sidste års resultat. I 
den forbindelse forventes det allerede nu, at det kan indstilles til generalforsamlingen, at der 
udbetales udbytte. 

Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september 2010 

Resultatopgørelsen   

30. september 2010 30. september 2009

t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 74.025 72.791

Kursreguleringer 8.379 10.019

Andre driftsindtægter 212 244

Driftsudgifter 48.019 46.115

Nedskrivninger og tab på udlån 13.967 23.342
Resultat før skat 20.630 13.597

Skat 5.141 2.760
Resultat efter skat 15.489 10.837  
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Balancen 30. september 2010 30. september 2009

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.182.415                   1.148.022                   

Obligationer til dagsværdi 216.245                      183.630                      

Aktier 105.797                      98.726                        

Indlån 1.384.831                   1.260.961                   

Egenkapital 282.509                      268.183                      

Balance 1.793.602                   1.627.296                   

Garantier (udenfor balancen) 270.981                      297.045                      
 

Nøgletal 30. september 2010 30. september 2009

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,33 kr. 1,20 kr.

Solvensprocent 16,0 pct. 15,9 pct.

Individuel solvensprocent 9,9 pct. 10,3 pct.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 175 kr. 210 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 319,60 kr. 298,20 kr.

Egenkapitalforrentning i % før skat **) 10,0 pct. 6,9 pct.
     
 *) Netto rente- og gebyrindtægter + andre driftsindtægter + kursreguleringer i forhold til omkostninger + nedskrivninger 
**) Omregnet til årsbasis 
 

Ledelsesberetning 

Regnskabskommentarer 

Det ordinære resultat før skat udgør 20,6 mio. kr. mod sidste års resultat på 13,6 mio. kr. i sam-
me periode. 

Renses resultatet for provision og hensættelse 5,0 mio. kr. til garanti vedrørende Bankpakke I 
er periodens resultat før skat 25,6 mio. kr. 

Netto rente- og gebyrindtægter er påvirket af modregnet tab på forpligtelser for Totalkreditlån 
med 2,2 mio. kr. (0,7 mio. kr i 2009), hvorfor indtægten reelt er steget med 2,7 mio. kr. 

Driftsudgifterne er steget med 1,9 mio. kr., uagtet banken har formået at tilpasse omkostnings-
niveauet på hovedparten af de faste omkostninger. Det gennemsnitlige antal ansatte medarbej-
dere omregnet til fuldtid, er ved naturlig afgang reduceret fra 66,4 til 61,5 medarbejdere. Om-
kostningssiden er derimod negativ påvirket med indførsel af nye IT-systemer, hvoraf udgifter til 
digital tinglysning udgør den væsentligste del. Samlet er IT-omkostningerne steget 1,6 mio. kr.  
Herudover har der været udgifter på 0,3 mio kr. til vedligeholdelse af overtagne ejendomme. 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser en samlet gevinst på 8,4 mio. kr. mod 
en samlet gevinst på 10,0 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 14,0 mio. kr. mod en nedskrivning på 
netto 23,3 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Størrelsen af tab og nedskrivninger i 2010 har fortsat et højt niveau, men er dog væsentlig lave-
re end samme periode sidste år.  
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Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 30. sept. 2010 30. sept. 2009 
Egenkapital primo 268.982 255.967 
Udbetalt udbytte - udbytte af egne aktier 0 0 
Kursreguleringer og handel med egne aktier -1.929 1.609 
Op-/nedskrivning af ejendomme -33 -230 
Årets resultat 15.489 10.837 
Egenkapital ultimo 282.509 268.183 
 
Tilsynsdiamanten 
Finanstilsynet har indført et nyt ”værktøj” der indikerer banker med forhøjet risiko. ”Værktøjet” 
kaldet - Tilsynsdiamanten - består af nogle fastsatte grænseværdier på 5 specifikke nøgletal. 
Banken opfylder allerede alle 5 grænseværdier med en pæn margin op til Finanstilsynets krav. 
 
Nøgletal vedr. ”Tilsynsdiamanten” 

 Finanstilsynets 
grænseværdier 

Bankens 
 Værdier 

Summen af store engagementer max. 100 pct.   29,9 pct. 
Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. 4,5 pct. 
Ejendomseksponering **) 25 pct. 7,4 pct. 
Funding ratio (udlån/indlån) max. 125 pct. 90,2 pct. 
Likviditetsoverdækning 50 pct. 211,3 pct. 
 *)  Vækst baseret på udlån primo regnskabsåret 2010  
**) Procent for den andel af udlån og garantidebitorer som kan henføres til branchekode for Ejendomsadministration 
og -handel, forretningsservice efter nedskrivninger 
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Solvens og likviditet: 
 30. sept. 2010 30. sept. 2009 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 211,3 pct.   164,8 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 90,2 pct.  95,4 pct. 
Solvensprocent 16,0 pct.  15,9 pct. 
Kernekapitalprocent 16,0 pct.  15,9 pct. 

Forventninger til årsresultatet 

Da periodens resultat allerede er større end sidste års resultat opjusteres forventningerne til 
årsresultatet for 2010, med forbehold for den usikkerhed der er forbundet med udviklingen i 
kursreguleringer og nedskrivninger til, at blive markant bedre end 2009-resultatet. På denne 
baggrund forventer banken for året, at kunne indstille til generalforsamlingen, at der udbetales 
udbytte. 

 

Forventninger til fremtiden 

Banken er ikke direkte berørt af udmeldingen fra Vestas Wind Systems den 26. oktober 2010 
om lukning af virksomhedens afdeling i Nakskov. Banken forventer således på kort sigt, kun i 
mindre grad, at blive negativt berørt af lukningen. Uagtet dette vil mere end 400 fyrede medar-
bejdere uundgåeligt på sigt påvirke bankens forretningsomfang negativt, hvorfor forretningsom-
fanget forventes at blive stagnerende. 

Bankens individuelle solvensprocent imødeses som følge heraf at blive marginalt øget.      

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

LOLLANDS BANK 
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