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Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ 2013 
   
 Nakskov, den 24. oktober 2013 
 
            Ref.: Direktionen / jc 
 

Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2013 

• Resultat før skat på 22,5 mio. kr.  
• Forrentning af egenkapitalen før skat med 9,8 % (omregnet til årsbasis). 
• Positive kursreguleringer på 13,6 mio. kr.  
• Netto nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier med 20,4 mio. kr.  
• Udlån i forhold til indlån på 84,7 %. 
• Indlånsvækst i året på 3,7 %. 
• Udlånsvækst i året på 2,9 %. 
• Likviditetsoverdækning 192,6 %. 
• Solvens- og kernekapitalprocent på 20,0 %. 
• Individuel solvensprocent på 11,4 %. 
• Solvensoverdækning på 8,6 procentpoint. 

Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september 2013 

30. sept. 30. sept. Helår
2013 2012 2012
t.kr. t.kr. t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter excl. modregning Totalkredit 79.223 82.385 109.005
Andre driftsindtægter 122 -26 40
Udgifter til personale 27.760 28.115 37.326
Udgifter til administration 17.715 18.610 25.097
Andre driftsudgifter 80 26 658
Afskrivninger på mat. anlæg 1.075 497 636
Basisindtjening 32.715 35.111 45.328
Modregning Totalkredit -1.280 -1.568 -1.863
Udgifter til Indskydergarantifonden m.v.* -2.167 -1.589 -2.083
Kursreguleringer 13.609 14.200 16.824
Nedskrivninger på udlån m.v. -20.426 -31.194 -47.915

Periodens resultat før skat 22.451 14.960 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 30. september 2013 30. september 2012

t.kr. t.kr.

Udlån til amortiseret kostpris 1.091.219                   1.132.926                   

Obligationer til dagsværdi 366.680                      262.789                      

Aktier 118.484                      113.267                      

Indlån 1.436.630                   1.389.717                   

Egenkapital 316.187                      299.830                      

Balance 1.777.481                   1.716.312                   

Garantier (udenfor balancen) 262.027                      252.565                      
 
 

Nøgletal 30. september 2013 30. september 2012

Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,32 kr. 1,19 kr.

Basisindtjening pr. omkostningskrone **) 1,60 kr. 1,65 kr.

Aktiens kurs ultimo kvartalet 164 kr. 111 kr.

Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 20 kr.) 347,4 kr. 337,2 kr

Egenkapitalforrentning i % før skat ***) 9,8 pct. 5,1 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 22,5 mio. kr. mod sidste års resultat på 15,0 mio. kr. i 
samme periode. Den positive udvikling kan specielt henføres til et fald i nedskrivningerne på 
10,8 mio. kr. Der har været et fald i basisindtjeningen på 2,4 mio. kr.  

Basisindtjening 

Renset for modregning til tab på forpligtigelser med Totalkreditlån, har banken haft en negativ 
udvikling på denne post på 2,4 mio. kr. som primært skyldes faldende nettorenteindtægter, 
hvorimod banken har opretholdt niveauet af sine nettogebyrindtægter. 

Der er de seneste år lavet en teknisk bogføring fra renteindtægter til nedskrivninger, da renterne 
fra nedskrevne konti skal betragtes som indgået under nedskrivninger. Grundet den stigende 
korrektivkonto er beløbet steget de senere år og udgør for indeværende år 2,8 mio. kr. Beløbet 
udgjorde 1,7 mio. kr. for 2012. Denne tekniske bogføring forklarer delvis faldet i bankens basis-
indtjening. 

Netto rente- og gebyrindtægter er for perioden påvirket af modregnet tab på forpligtelser med 
Totalkreditlån for 1,3 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Driftsudgifter 

Driftsudgifterne, før indregning af omkostninger til Indskydergarantifonden m.v., er totalt faldet 
med 0,6 mio. kr. til 46,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes at udgifter 
til administration er faldet med 0,9 mio. kr. og lønninger er faldet med 0,4 mio. kr. Der er afskre-
vet ekstraordinært på bankens ejendomme med 0,7 mio. kr. 
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Det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til fuldtid, er 60,5 medarbejdere, mod 61,8 i 
samme periode sidste år. 

Udgiften på 2,2 mio. kr. til Indskydergarantifonden vedr. nødlidende kreditinstitutter, indeholder 
løbende indbetaling samt fortsatte reguleringer vedr. afvikling af Fjordbank Mors. Posten er 0,6 
mio. kr. større end i samme periode sidste år. 

Kursreguleringer 

Kursreguleringer på obligationer, aktier og valuta udviser et positivt resultat på 13,6 mio. kr. 
mod sidste års resultat på 14,2 mio. kr. i samme periode.  

Nedskrivninger 

Tab og nedskrivninger på udlån og garantier udgør netto 20,4 mio. kr. mod tab og nedskrivnin-
ger på netto 31,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Posten er bredt fordelt mellem privat og 
erhverv. 
 
Nedskrivningsniveauet er større end forventet fra årets start og over det af banken budgettere-
de.  
 
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. 11,2 pct. 9,0 pct. 
Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. 2,9 pct. 14,5 pct. 
Ejendomseksponering **) 25 pct. 8,0 pct. 32,1 pct. 
Funding ratio ***) 100 pct. 62,3 pct. 62,3 pct. 
Likviditetsoverdækning 50 pct. 192,6 pct. 26,0 pct. 
 
 *)   Vækst baseret på udlån primo regnskabsåret 2012” 
**)   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: 

 30. sept. 2013 30. sept. 2012 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 192,6 pct. 177,2 pct. 
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 84,7 pct. 88,4 pct. 
 
 
Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder: 

Risikoområde 
Tilstrækkelig 
Basiskapital 

1.000 kr. 
Solvensbehov 

Kreditrisici 44.678 3,07 
Markedsrisici 637 0,04 
Operationelle risici 3.642 0,25 
Øvrige forhold 0 0,00 
Tillæg (lovbestemte krav) 116.529 8,00 
I alt 165.485 11,36 
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Bankens overdækning i forhold til den tilstrækkelige basiskapital: 

 30. sept. 2013 30. sept. 2012 
Solvensprocent 20,02 16,7 pct. 
Kernekapitalprocent 20,02 16,7 pct. 
Individuel solvensprocent 11,36 10,8 pct. 
Solvensoverdækning i procentpoint 8,66 5,9 pct. 
Basiskapital efter fradrag (1.000 kr.) 291.673 256.876 
 
 
Egenkapitalens udvikling: 
t.kr. 30. sept. 2013 30. sept. 2012 
Egenkapital primo år 295.716 289.114 
Udbetalt udbytte  0 0 
Kursreguleringer og handel med egne aktier 4.307 -412 
Op-/nedskrivning af ejendomme -227 0 
Periodens resultat efter skat 16.391 11.128 
Egenkapital ultimo 316.187 299.830 
 
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 året. 
 
Fusionen 
Vedrørende fusionen med Vordingborg Bank henvises der til den udvidede selskabsmeddelelse 
som offentliggøres separat senere dags dato. 
 
Oprindeligt var de to bankers bestyrelser enige om, at navnet for den fusionerede bank skulle 
være Vor Bank, men her er blevet lyttet til bankens repræsentantskab, aktionærer, kunder og 
andre interessenter som har gjort det tydeligt for bestyrelsen, at navneændringen har skabt uro. 
 
De to bankers bestyrelser har derfor besluttet, at den fusionerede bank i en periode på op til 2 
år bliver Lollands Bank. Bestyrelsen vil i den periode sætte gang i en proces for at finde det rig-
tige navn, logo og designlinje, der afspejler de værdier, som kendetegner den fusionerede bank. 
 
Banken henleder opmærksomheden på, at denne periodemeddelelse er udarbejdet ifølge be-
kendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtigelser.  
 
 

LOLLANDS BANK 
 
 
 Preben Pedersen Anders F. Møller 
 
 bestyrelsesformand bankdirektør 


