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Forhåndsoplysninger forud for offentliggørelsen af bankens årsrapport for 2014.
Bankens hidtidige udmeldinger om en forventet basisindtjening for 2014 i niveauet 60 mio. kr.
fastholdes.
Banken har i 4. kvartal 2014 fundet det nødvendigt, at reservere yderligere knapt 50 mio. kr. til
tab på kunder.
Banken har individuelt gennemgået landbrugsengagementerne, og som følge heraf er en stor
del af kvartalets nedskrivninger sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske,
hvor en for høj gældsprocent og manglende flerårig effektivitet forstærket af den aktuelle Ruslandskrise har gjort, at bankens ledelse har fundet det nødvendigt, at foretage tabsreservationer
hertil.
Banken har endnu ikke konstateret manglende betalingsevne i forbindelse med udløb af afdragsfrihed på bank- og realkreditlån, men bankens ledelse har ligeledes i kvartalets nedskrivningsbeløb - af forsigtighedsmæssige hensyn - ønsket at foretage en tabsreservering hertil.
Som konsekvens af de nævnte nedskrivninger forventer banken for 2014, at realisere et underskud før skat i niveauet 31 mio. kr. og efter skat i niveauet 23 mio. kr., hvilket bankens ledelse
anser for stærkt utilfredsstillende. Den ”oprindelige” Lollands Bank realiserede senest i 2013 et
overskud før skat på 31,8 mio. kr. og efter skat på 23,2 mio. kr. År med underskud er historisk
set næsten et ubekendt begreb i banken.
Synergierne fra fusionen med Vordingborg Bank er næsten fuldt gennemført og får betydning
fra 2015, hvor bankens ledelse på baggrund af de første estimater for årets drift forventer en tilfredsstillende konsolidering efter forventet udbetaling af udbytte.
Som tidligere udmeldt offentliggøres bankens årsrapport for 2014 den 18. februar 2015, hvor
bankens ledelse vil redegøre nærmere for årets resultat samt forventningerne til fremtiden.
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