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Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2009 
 
Bankens resultat for 2009 blev på 305 mio. kroner før skat, svarende til en forrentning af primo 
egenkapitalen med 17%. I betragtning af de afholdte omkostninger til bankpakke I anses resultatet for 
meget tilfredsstillende. 

(mio. kroner) 
  

2009 
  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Basisindtjening 
 

753 735 696  609 511 417 368 328 275 242 
Udgifter i alt -238 -239 -234  -208 -190 -184 -163 -155 -133 -109 

Basisresultat før nedskrivninger 515 496 462 401 321 233 205 173 142 133 
Nedskrivninger på udlån -159 -77 +11  +69 +5 +4 -10 +6 +6 0 
Basisresultat 356 419 473  470 326 237 195 179 148 133 
Beholdningsresultat +56 -73 -18 +103 +35 +51 +106 +30 +7 +7 
Resultat før bankpakke I m.v. 412 346 455 573 361 288 301 209 155 140 
Udgifter vedr. bankpakke I m.v. -107 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 
Resultat før skat 305 318 455 573 361 288 301 209 155 140 
 
Basisresultatet før nedskrivninger blev på 515 mio. kroner mod 496 mio. kroner sidste år, svarende til 
en stigning på 4%. Nedskrivningerne blev på 159 mio. kroner, hvorefter bankens basisresultat kan op-
gøres til 356 mio. kroner, hvilket er midt i det udmeldte interval fra årets start. Resultatet korrigeret for 
bankpakke I stiger fra 346 mio. kroner til 412 mio. kroner, svarende til en fremgang på 19%. Der reste-
rer herefter kun 3 kvartaler med udgifter til bankpakke I. 
 
Årsregnskabet i overskrifter: 
 Resultat før skat på 305 mio. kroner forrenter primo egenkapitalen med 17% 
 19% fremgang i resultatet før bankpakke I  
 Meget tilfredsstillende niveau for nedskrivninger på 159 mio. kroner - svarende til 1,0% 
 Omkostningsfald giver 2% forbedring i omkostningsprocenten til 31,6  
 Nødvendig solvens opgjort under lovens minimumskrav og indberettet med 8% 
 Solvensprocent er steget til 20,2 - svarende til en dækning på 253% 
 Kernekapitalprocenten er steget til 16,6 - uden deltagelse i bankpakke II 
 For 2010 forventes et basisresultat i intervallet 200-400 mio. kroner 
 
Skulle De have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte bankens direktion. 
 

Med venlig hilsen 
Ringkjøbing Landbobank 

 
 

Bent Naur                        John Fisker 
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Ledelsesberetning 
 
Basisindtjening 
Basisindtjeningen er 2% højere i 2009 med en stigning fra 735 mio. kroner til 753 mio. kroner. 
 
Netto renteindtægter er steget med 7% fra 558 mio. kroner til 597 mio. kroner, hvilket kan relateres til 
en stigende rentemarginal og en forbedret likviditetsoptimering med færre midler bundet i Danmarks 
Nationalbank. 
 
Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 133 mio. kroner i 2009 mod netto 141 mio. kro-
ner i 2008 svarende til et fald på 5%. Udviklingen skyldes primært et lavere handelsomfang inden for 
værdipapirhandel og en lavere indtjening fra formueforvaltningsaktiviteterne.  
 
Den ordinære indtjening fra sektoraktier udgør i 2009 8 mio. kroner mod 9 mio. kroner sidste år. Ind-
tjeningen stammer fra DLR Kredit, BankInvest Holding, Sparinvest Holding, Egnsinvest Holding, 
Letpension, PBS Holding, Multidata Holding, Værdipapircentralen, PRAS samt Bankdata og er typisk 
udtryk for værdiændringen i selskaberne. 
 
 
Omkostninger og afskrivninger 
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver udgør 238 mio. kroner mod sidste 
års 239 mio. kroner, hvilket svarer til et fald på 0,2%. 
 
Omkostningsprocenten er 0,8 procent point lavere i 2009 i forhold til sidste år, svarende til en forbed-
ring på 2%, og er opgjort til 31,6 for 2009, hvilket fortsat er landets laveste. En lav omkostningspro-
cent er specielt vigtig i konjunkturmæssige svære perioder, idet dette giver en stor robusthed i bankens 
resultater, hvilket også afspejler sig i opgørelsen af bankens solvensbehov. 
 
 
Nedskrivninger på udlån 
Nedskrivninger på udlån udviser en udgift på netto 159 mio. kroner i 2009 mod sidste år, hvor posten 
udviste en udgift på 77 mio. kroner. Årets netto nedskrivninger svarer til 1,0% af de samlede gennem-
snitlige udlån, nedskrivninger, garantier og hensættelser. Bankens kunder ser ud til at klare sig bedre 
igennem recessionen end gennemsnittet i Danmark, og det nuværende nedskrivningsniveau anses for 
meget tilfredsstillende.  
 
Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo året 467 mio. kroner svarende til 
3,1% af de samlede udlån og garantier ultimo året. De faktisk konstaterede afskrivninger på udlån i in-
deværende år ligger fortsat lavt på netto 48 mio. kroner - sammenlignet med en netto forøgelse af ned-
skrivnings- og hensættelseskontoen på 111 mio. kroner i løbet af året. 
 
Porteføljen af udlån med standset renteberegning udgør 63 mio. kroner svarende til 0,42% af bankens 
samlede udlån og garantier ultimo året. De tilsvarende tal var i 2008 en nedskrivningskonto på 356 
mio. kroner svarende til 2,2% og udlån med standset renteberegning på 0,13%. 
 
Generelt er bankens udlånsportefølje stærk. Efter at den danske økonomi har været i recession i 2009, 
og mange aktiver er faldet i værdi samtidig med, at arbejdsløsheden har været hastigt stigende, er ban-
ken tilfreds med den konservative kreditpolitik, som banken altid har været drevet ud fra. Som en na-
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turlig del af konjunkturcyklussen forventes bankens tab fortsat at ligge på et relativt højt niveau i det 
kommende år. Det er imidlertid bankens vurdering, at kreditpolitikken, den diversificerede låneporte-
følje og bankens geografiske placering i Midt- og Vestjylland vil indvirke positivt på banken i forhold 
til den generelle trend for hele banksektoren.  
 
 
Basisresultat 
  
(mio. kroner) 2009 

  
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Basisindtjening i alt 753 735 696  609 511 417 368 328 275 242 
Udgifter m.v. i alt -238 -239 -234  -208 -190 -184 -163 -155 -133 -109 
Basisresultat før nedskrivninger 515 496 462 401 321 233 205 173 142 133 
Nedskrivninger på udlån -159 -77 +11  +69 +5 +4 -10 +6 +6 0 
Basisresultat 356 419 473  470 326 237 195 179 148 133 
Beholdningsresultat +56 -73 -18 +103 +35 +51 +106 +30 +7 +7 
Resultat før bankpakke I m.v. 412 346 455 573 361 288 301 209 155 140 
Udgifter bankpakke I m.v. -107 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 
Resultat før skat 305 318 455 573 361 288 301 209 155 140 
 
Basisresultatet før nedskrivninger i 2009 udgør 515 mio. kroner mod 496 mio. kroner i 2008 svarende 
til en stigning på 4%. Nedskrivningerne blev på netto 159 mio. kroner, hvorefter bankens basisresultat 
kan opgøres til 356 mio. kroner, hvilket er midt i det udmeldte interval fra årets start på 250-450 mio. 
kroner. 
 
 
Beholdningsresultat 
Beholdningsresultatet for 2009 er positivt med 56 mio. kroner inkl. fundingomkostninger af behold-
ningen. Resultatet fordeler sig med en gevinst på rentebærende fordringer og gæld med 50 mio. kroner 
inkl. fundingomkostninger og en gevinst på børsnoterede aktier m.v. på 6 mio. kroner inkl. funding-
omkostninger. Alle værdipapirer er optaget til dagsværdi. 
 
Posten af aktier m.v. udgør ultimo året 257 mio. kroner fordelt med 28 mio. kroner i børsnoterede akti-
er m.v. og 229 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør ved årets slutning 1.679 
mio. kroner, og langt hovedparten af beholdningen består af AAA-ratede danske realkreditobligatio-
ner. 
 
Den samlede renterisiko ultimo året - opgjort som resultatpåvirkningen ved 1%-point ændring i rente-
niveauet - udgør 0,6% af bankens kernekapital efter fradrag.  
 
Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier 
m.v. samt valutaeksponering holdes fortsat på et lavt niveau. Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en 
Value at Risk model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 2009 været føl-
gende: 
      Risiko i % i f.t. egenkapitalen 
 Risiko i mio. kroner ultimo året 
Højeste tabsrisiko:  26,9   1,31%    
Mindste tabsrisiko:  5,5   0,27% 
Gennemsnitlig tabsrisiko  17,5   0,85%   
 
Det er bankens politik fortsat at holde markedsrisikoen på et lavt niveau.  
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Resultat efter skat 
Resultatet efter skat udgør 232 mio. kroner i 2009 mod 240 mio. kroner sidste år, svarende til et fald på 
3%. Der er beregnet skat med 73 mio. kroner, hvilket giver en effektiv skatteprocent på 23,9. Resulta-
tet efter skat forrenter primo egenkapitalen med 13%.    
 
 
Balancen 
Bankens balancesum udgør ultimo året 17.928 mio. kroner mod sidste års 18.002 mio. kroner. Indlån 
er steget med 23% fra 9.073 mio. kroner til 11.187 mio. kroner. Bankens udlån er faldet med 6% fra 
13.897 til 13.047 mio. kroner. Det faldende udlån kan primært henføres til reduktion i større engros 
udlån. Der er fortsat en underliggende vækst i nye kundeforhold fra afdelingsnettet.   
 
Bankens portefølje af garantier var ved udgangen af 2009 på 1.486 mio. kroner mod 2.386 mio. kroner 
i 2008. De faldende mængder skyldes primært afvikling af udlandslån ydet mod garanti.  
 
  
Likviditet 
Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet er på 205,6%. Bankens korte fun-
ding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig til kun 1,1 mia. kroner, som modsvares af 4,1 
mia. kroner korte pengemarkedsplaceringer primært i Danmarks Nationalbank, danske banker og li-
kvide værdipapirer. Hertil kommer utrukne, bekræftede kreditfaciliteter i udenlandske banker med en 
restløbetid på over 12 måneder for modværdien af i alt 0,8 mia. kroner, som henstår som backup-
faciliteter. Banken er således ikke afhængig af det korte pengemarked.  
 
Banken har i efteråret 2009 førtidsindfriet hovedparten af fundingen med forfald i 2010, og forfaldet 
på bankens langsigtede funding ligger fra 2. kvartal 2011 til 1. kvartal 2023. Som en del af bankpakke 
I har banken mulighed for at tilkøbe en 3-årig statsgaranti på udstedte obligationer mod betaling af en 
præmie på 0,95% til staten. Banken blev i december 2009 bevilget en ramme i forbindelse hermed på 
5,0 mia. kroner, som kan anvendes i sammenhæng med bankens EMTN-program, såfremt dette vurde-
res fordelagtigt for banken. 
 
 
Rating 
Ringkjøbing Landbobank blev første gang ratet af det internationale kreditvurderingsbureau Moody’s 
Investors Service i maj 2007. Bankens ratings har siden starten været: 
 
 Finansiel styrke C+ 
 Kort likviditet P-1 
 Lang likviditet A1 
 
Ratingen er senest blevet bekræftet i september 2009 med negativ udsigt (negative outlook). Banken 
har været meget tilfreds med fastholdelse af ratingen, trods de dystre udsigter for den danske økonomi. 
Således er Ringkjøbing Landbobank den eneste danske bank, som ikke er blevet nedjusteret i 2009. 
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Bankpakke I 
Ringkjøbing Landbobank deltager sammen med den øvrige finansielle sektor i Danmark i bankpakke I, 
som løber frem til den 30. september 2010, og som indebærer en ubetinget garanti fra den danske stat 
for danske bankers indlån og simple fordringer. Garantipræmien har i 2009 været på 56 mio. kroner. 
Garantipræmien for den resterende periode i 2010 vil udgøre 44 mio. kroner. 
 
Der er i 2009 udgiftsført 51 mio. kroner som tab på finansielle institutioner.   
 
 
Bankpakke II 
Med baggrund i bankens høje kapitalisering - med en kernekapitalprocent på 16,6 - besluttede banken i 
2. kvartal 2009 ikke at søge om tilførsel af statslig hybrid kernekapital. 
 
Forud for beslutningen gennemførte banken en lang række stress tests af resultater og kapitalisering 
under forskellige konjunkturforløb. Disse tests viser en høj grad af robusthed i basisindtjeningen, hvil-
ket i kombination med et lavt omkostningsforbrug giver en stor evne til at absorbere tab på kunder. 
Bankens forretningsmodel i kombination med en meget høj kapitalisering betyder, at ingen af de gen-
nemførte tests har vist, at banken har behov for bankpakke II. 
 
Dette blev underbygget af Danmarks Nationalbanks stress tests af de 14 største banker i Danmark fra 
juni 2009. Testes bankens resultater og solvens frem til udgangen af 2011 med det værste af de opstil-
lede scenarier (lang dyb recession), vil Ringkjøbing Landbobank fortsat være velkonsolideret ved ud-
gangen af 2011 uden bankpakke II. 
 
Danmarks Nationalbank har senest opdateret deres stress tests af de 14 største danske banker i januar 
2010. Anvendes de værste af de opstillede stress tabsscenarier for 2010 og 2011, vil Ringkjøbing 
Landbobank stadig fremstå velkonsolideret, og kernekapitalprocenten vil uden udlodning af udbytte 
ved udgangen af 2011 være på samme niveau som ultimo 2009. 
 
 
Kapitalforhold  
Ved begyndelsen af 2009 var egenkapitalen på 1.785 mio. kroner. Hertil skal lægges provenuet fra salg 
af egne aktier og årets overskud, hvorefter egenkapitalen ved udgangen af 2009 udgør 2.056 mio. kro-
ner. 
 
Solvensprocenten (Tier 2) er opgjort til 20,2 ved udgangen af 2009, og kernekapitalprocenten (Tier 1) 
er opgjort til 16,6 ved udgangen af 2009.  
 
Solvensmæssig dækning 2009 2008 2007 2006 2005  
Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital  15,1 11,6 10,0 9,2 10,1  
Kernekapitalprocent 16,6 13,0 11,2 10,4 11,6  
Solvensprocent 20,2 16,3 13,0 12,3 11,6  
Individuelt solvensbehov 8,0   8,0   8,0   8,0   8,0     
Solvensmæssig dækning 253% 204% 163% 154% 145%    
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Siden 2007 har den danske finansielle sektor været underlagt et krav om, at et pengeinstituts solvens-
procent mindst skal være på 8, og solvensprocenten mindst skal opfylde kravet til det af pengeinstitut-
tet internt beregnede individuelle solvensbehov, som kan være højere end de 8%. Såfremt det beregne-
de individuelle solvensbehov skulle være mindre end de 8%, kan et pengeinstitut dog aldrig få lov at 
anvende et sådant beregnet lavere tal. For Ringkjøbing Landbobank er det beregnede individuelle sol-
vensbehov under de 8% på grund af bankens robuste forretningsmodel, og det er dermed indberettet 
med 8%. 
 
Med baggrund i bankens forventninger til resultatet for 2010 og en afdæmpet vækst i de risikovægtede 
aktiver, forventes både kernekapitalprocenterne og solvensprocenten mindst at være på samme niveau 
ved udgangen af 2010. Ovennævnte kapitalprocenter gør såvel den nuværende som den i 2010 forven-
tede kapitalisering banken til en af landets bedst kapitaliserede banker. Dette skal også ses i lyset af, at 
banken opgør de risikovægtede aktiver efter standardmetoden, hvilket medfører, at banken ikke som 
ved de avancerede metoder kan foretage ekstraordinære nedvægtninger, men som samtidig giver sik-
kerhed for, at kapitalvægtene ikke stiger i perioder med nedadgående konjunkturer. 
 
I forbindelse med bankpakke I er der endvidere stillet krav om, at banken i en 2-årig periode ikke ud-
betaler udbytte til sine aktionærer eller tilbagekøber aktier. Dette betyder, at der først ved generalfor-
samlingen i 2011 kan blive stillet forslag om udbetaling af udbytte.  
 
Bankens aktiekapital udgør ultimo 2009 25,2 mio. kroner fordelt på 5.040.000 stk. aktier á nom. 5 kro-
ner.  
 
 
Ny forretningsmodel giver mulighed for flere nye kunder 
Det er bankens forventning, at den finansielle krise vil foranledige ændringer i den finansielle sektors 
hidtidige forretningsmodel. Fremtiden vil overordnet blive karakteriseret af en lavere risiko, større re-
server og lavere gearing af egenkapitalen i den finansielle sektor. Ringkjøbing Landbobanks balance 
og omkostningsstruktur passer allerede godt ind i en sådan ny verden og de tilpasninger, der kommer 
til at ske i de kommende år, vil naturligvis give banken nogle muligheder i markedet. 
 
På denne baggrund og det faktum at banken har såvel likviditet og kapital til at understøtte væksten, 
har banken i 2. halvår 2009 igangsat flere opsøgende initiativer over for nye kunder. Der kan allerede 
nu registreres en positiv kundetilstrømning inden for privatkunder og Private Banking segmentet med 
overførsel af pensions- og værdipapirkunder. De markedsmæssige initiativer vil blive forstærket i 
2010. 
 
 
Regnskabspraksis og nøgletal 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. 
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Resultatforventninger for 2010 
Bankens basisresultat for 2009 blev på 356 mio. kroner, hvilket er midt i det udmeldte interval på 250- 
450 mio. kroner fra årets start.  
 
Ringkjøbing Landbobank har en markedsandel på ca. 50% i den del af Vestjylland, hvor bankens gam-
le afdelinger er placeret. Derudover har banken veletablerede afdelinger i Herning, Holstebro og Vi-
borg, som fortsat er i positiv fremdrift. Det er bankens plan at fastholde og udvikle denne del af kun-
deporteføljen med gode og konkurrencedygtige produkter og med fokus på medarbejdernes kompeten-
cer og arbejdet med at rådgive kunderne om mulighederne i en omskiftelig finansiel verden. I 2010 
forventes en fortsat positiv kundetilgang til bankens afdelingsnet i Midt- og Vestjylland som følge af 
det langsigtede opsøgende arbejde, den finansielle uro og konsolideringen i sektoren. 
 
Aktiviteterne i bankens Fjernkundeafdeling og nichekoncepter forventes samlet at ligge på et uændret 
niveau med fokus på at servicere bankens nuværende kunder og videreudvikle porteføljen inden for 
vindmøllefinansiering, læger og velhavende privatkunder. 
 
På denne baggrund forventes basisindtjeningen at ligge på et uændret niveau i 2010. Omkostninger 
inkl. afskrivninger på materielle aktiver forventes ligeledes i 2010 at være uændrede, hvorfor basisre-
sultatet før nedskrivninger vil ligge på det samme niveau i 2010. 
 
Det er derimod vanskeligt at forudsige nedskrivningsbehovet i 2010 på grund af usikkerheden i øko-
nomien. Forventningerne til det samlede basisresultat er derfor bredt defineret og forventes således at 
være i intervallet 200-400 mio. kroner i forhold til det realiserede basisresultat på 356 mio. kroner i 
2009. Hertil kommer resultatet af bankens handelsbeholdning samt udgifterne til den nationale bank-
pakke I. 
 
 
Finanskalender 2010 
Finanskalenderen for de kommende offentliggørelser ser således ud: 
 24. februar 2010 Generalforsamling 
 21. april 2010 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 
 11. august 2010 Halvårsrapport for 1. halvår 2010 
 27. oktober 2010 Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2010 
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Hoved- og nøgletal 

 2009 2008 2007 2006 2005 
Hovedtal for banken (i mio. kr.)      

Basisindtjening i alt  753 735 696 609 511 

Samlede udgifter og afskrivninger -238 -239 -234 -208 -190 

Basisresultat før nedskrivninger på udlån 515 496 462 401 321 
Nedskrivninger på udlån -159 -77 +11 +69 +5 

Basisresultat 356 419 473 470 326 
Beholdningsresultat +56 -73 -18 +103 35 

Resultat før national bankpakke I m.v. 412 346 455 573 361 
Udgifter vedrørende national bankpakke I m.v. -107 -28 0 0 0 

Resultat før skat 305 318 455 573 361 
Resultat efter skat 232 240 348 432 265 

       

Egenkapital 2.056 1.785 1.779 1.711 1.515 

Samlet ansvarlig kapital 2.747 2.458 2.110 2.025 1.538 

Indlån 11.187 9.073 9.162 7.046 6.292 

Udlån 13.047 13.897 14.135 12.760 10.023 

Balancesum 17.928 18.002 19.634 17.269 13.361 

Garantier 1.486 2.386 4.804 4.804 5.142 

       

Nøgletal for banken (i procent)      

Primo egenkapitalens forrentning før skat  17,1 19,6 29,3 41,8 29,2 

Primo egenkapitalens forrentning efter skat  13,0 14,7 22,4 31,5 21,3 

Omkostningsprocent  31,6 32,4 33,7 34,2 37,2 

Kernekapitalprocent (Tier 1) 16,6 13,0 11,2 10,4 11,6 

Solvensprocent (Tier 2) 20,2 16,3 13,0 12,3 11,6 

       

Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kr.)      

Basisresultat 71 83 94 89 62 

Resultat før skat 60 63 90 109 68 

Resultat efter skat 46 48 69 82 50 

Indre værdi 408 354 353 324 287 

Ultimo kurs 609 310 858 1.080 750 

Udbytte 0 0 30 30 28 
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Resultatopgørelse 
Note 

1/1 - 31/12 2009 
1.000 kr. 

1/1 - 31/12 2008 
1.000 kr. 

1 Renteindtægter 993.756 1.221.165 
2 Renteudgifter 377.728 669.149 
 Netto renteindtægter 616.028 552.016 
 Rentelignende provisionsindtægter 9.266 20.690 
3 Udbytte af aktier m.v. 3.243 1.491 
4 Gebyrer og provisionsindtægter 140.362 155.428 
4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 23.823 28.464 
 Netto rente- og gebyrindtægter 745.076 701.161 
5 Kursreguleringer +58.130 -43.577 
 Andre driftsindtægter 5.351 4.863 

6,7 Udgifter til personale og administration 235.604 236.056 
 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 2.424 2.420 
 Andre driftsudgifter   
     Diverse andre driftsudgifter 56 86 
     Garantiprovision vedrørende national bankpakke I 55.785 16.148 
 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.   

11     Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender -158.600 -77.223 
     Nedskrivninger vedr. national bankpakke I m.v. -51.173 -12.016 
 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -59 -5 
 Resultat før skat 304.856 318.493 
8 Skat 72.775 78.495 
 Årets resultat 232.081 239.998 

 
 
 

Foreslået resultatdisponering 
 Til disposition i alt 232.081 239.998 
 Anvendes til udbytte 0 0 
 Anvendes til andre formål 0 0 

 
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre 
værdis metode -26 -5 

 Henlægges til overført overskud 232.107 240.003 
 Anvendes i alt 232.081 239.998 
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Basisresultat 
 

1/1 - 31/12 2009 
1.000 kr. 

1/1 - 31/12 2008 
1.000 kr. 

Netto renteindtægter 596.828 558.365 

Rentelignende provisionsindtægter 9.266 20.690 

Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. kurtage 97.751 101.678 

Indtjening fra sektoraktier  8.448 9.074 

Valutaindtjening 16.515 13.670 

Andre driftsindtægter m.v. 5.351 6.513 

Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt 734.159 709.990 
Handelsindtjening 18.788 25.286 

Basisindtjening i alt 752.947 735.276 
Udgifter til personale og administration 235.604 236.056 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 2.424 2.420 

Andre driftsudgifter 56 86 

Udgifter m.v. i alt 238.084 238.562 

Basisresultat før nedskrivninger på udlån 514.863 496.714 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -158.600 -77.223 

Basisresultat 356.263 419.491 
Beholdningsresultat +55.551 -72.834 

Resultat før national bankpakke I m.v. 411.814 346.657 

Udgifter vedrørende national bankpakke I m.v. -106.958 -28.164 

Resultat før skat 304.856 318.493 

Skat 72.775 78.495 

Årets resultat 232.081 239.998 
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Balance 

Note 
Ultimo dec. 2009 

1.000 kr. 
Ultimo dec. 2008 

1.000 kr. 

 Aktiver    

 
Kassebeholdning og anf.tilgodehavender hos central-
banker 42.723 46.112 

9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker   

9   Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 649.846 1.121.767 

9   Tilgodehavender hos kreditinstitutter   

 
    Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån 
    - restløbetid under 1 år 1.751.361 756.510 

     Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år 90.792 163.570 

10,11,12 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 13.047.212 13.897.101 

13 Obligationer til dagsværdi 1.679.453 1.305.760 

14 Aktier m.v. 256.697 247.410 

 Kapitalandele i associerede virksomheder  513 571 

 Grunde og bygninger i alt 76.589 74.098 

     Investeringsejendomme 7.261 7.261 

     Domicilejendomme 69.328 66.837 

 Øvrige materielle aktiver 3.055 3.632 

 Aktuelle skatteaktiver 46.261 34.975 

 Udskudte skatteaktiver 0 27.713 

 Aktiver i midlertidig besiddelse 1.023 204 

 Andre aktiver 275.171 312.080 

 Periodeafgrænsningsposter 7.260 10.250 

 Aktiver i alt  17.927.956 18.001.753 
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Balance 

Note 
Ultimo dec. 2009 

1.000 kr. 
Ultimo dec. 2008 

1.000 kr. 

 Passiver   

15 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker   

15   Gæld til centralbanker 0 800.000 

15   Gæld til kreditinstitutter   

 
    Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån 
    - restløbetid under 1 år 699.732 1.277.112 

     Bilaterale lån - restløbetid over 1 år 2.294.991 3.224.050 

16 Indlån og anden gæld 11.187.470 9.072.875 

17 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 557.337 478.341 

 Andre passiver 364.332 651.703 

 Periodeafgrænsningsposter 689 802 

 Gæld i alt 15.104.551 15.504.883 
    
 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 7.463 9.471 

 Hensættelser til udskudt skat 5.088 0 

11 Hensættelser til tab på garantier 1.376 1.669 

 Hensættelser i forbindelse med national bankpakke I 45.101 8.828 

 Andre hensatte forpligtelser 13.210 1.128 

 Hensatte forpligtelser i alt 72.238 21.096 
    

 Ansvarlig lånekapital 491.625 492.152 

 Hybrid kernekapital 203.769 198.832 

18 Efterstillede kapitalindskud i alt 695.394 690.984 
    

19 Aktiekapital 25.200 25.200 

 Reserve for netto opskrivn. efter indre værdis metode 162 188 

 Foreslået udbytte m.v. 0 0 

 Overført overskud 2.030.411 1.759.402 

 Egenkapital i alt 2.055.773 1.784.790 

 Passiver i alt 17.927.956 18.001.753 

21 Eventualforpligtelser m.v.   
22 Kapitaldækningsopgørelse   
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Egenkapitalopgørelse 

1.000 kr. 
Aktie- 
kapital 

Opskriv-
nings- 

henlæg-
gelser 

Reserve for 
nettoop-
skrivning 
efter den 

indre vær-
dis metode 

Foreslået 
udbytte 

m.v. 
Overført 
overskud 

Egen-
kapital 

i alt 
Egenkapital ved fore-
gående regnskabsårs 
afslutning 25.200 0 188 0 1.759.402 1.784.790 
Udbetalt udbytte m.v.      0 
Modtaget udbytte af egne 
aktier      0 
Egenkapital efter udlod-
ning af udbytte m.v. 25.200 0 188 0 1.759.402 1.784.790 
Køb og salg af egne aktier     55.583 55.583 
Beregnet skat vedr. handel 
med egne aktier     3.951 3.951 
Regulering af udskudt skat 
vedr. egne aktier     -24.229 -24.229 
Øvrige egenkapital-
posteringer     3.597 3.597 
Årets resultat   -26  232.107 232.081 
Egenkapital på 
balancetidspunktet 25.200 0 162 0 2.030.411 2.055.773 
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Noter 

Note 
1/1 - 31/12 2009 

1.000 kr. 
1/1 - 31/12 2008 

1.000 kr. 
1 Renteindtægter    

  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 63.512 122.162 
  Udlån og andre tilgodehavender 865.961 1.061.077 
 Udlån - renter vedr. den nedskrevne del af udlån -26.109 -24.552 
  Obligationer 65.062 42.996 
  Afledte finansielle instrumenter i alt,  24.338 19.168 
  heraf   
     Valutakontrakter 24.759 18.601 
     Rentekontrakter -421 567 
  Øvrige renteindtægter 992 314 
  Renteindtægter i alt 993.756 1.221.165 
      

2 Renteudgifter   
  Kreditinstitutter og centralbanker 94.946 261.630 
  Indlån og anden gæld 230.197 344.397 
 Udstedte obligationer  21.525 33.185 
  Efterstillede kapitalindskud 30.743 29.585 
 Øvrige renteudgifter 317 352 
  Renteudgifter i alt 377.728 669.149 
      

3 Udbytte af aktier m.v.   
 Aktier 3.243 1.491 
 Udbytte af aktier m.v. i alt 3.243 1.491 
    

4 Brutto gebyrer og provisionsindtægter   
  Værdipapirhandel  26.678 36.543 
 Formuepleje 40.943 48.343 
 Betalingsformidling 16.419 16.946 
 Lånesagsgebyrer 9.854 8.740 
 Garantiprovision 29.991 27.470 
 Øvrige gebyrer og provisioner 16.477 17.386 
 Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt 140.362 155.428 
    
 Netto gebyrer og provisionsindtægter   
  Værdipapirhandel  18.788 25.286 
 Formuepleje 36.983 44.122 
 Betalingsformidling 14.868 14.876 
 Lånesagsgebyrer 7.401 6.431 
 Garantiprovision 29.991 27.470 
 Øvrige gebyrer og provisioner 8.508 8.779 
 Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt 116.539 126.964 
 Valutaindtjening 16.515 13.670 
 Netto gebyrer, provisioner og valutaindtjening i alt 133.054 140.634 
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Noter 

Note 
1/1 - 31/12 2009 

1.000 kr. 
1/1 - 31/12 2008 

1.000 kr. 
5 Kursreguleringer    

 Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 8.665 9.397 
  Obligationer 39.402 -43.230 
  Aktier m.v. 7.159 -43.176 
 Aktier i sektorselskaber m.v. 5.246 8.142 
 Aktier i Totalkredit 0 33.225 
 Investeringsejendomme 0 1.650 
  Valuta 16.515 13.670 
  Afledte finansielle instrumenter i alt, -5.758 19.678 
 heraf   
     Rentekontrakter -5.656 19.649 
     Aktiekontrakter -102 29 
 Udstedte obligationer 5.937 -13.398 
  Øvrige forpligtelser -19.036 -29.535 
  Kursreguleringer i alt 58.130 -43.577 

    
6 Udgifter til personale og administration   

  
Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræ-
sentantskab   

     Direktion 5.873 5.631 
     Bestyrelse 847 814 
     Repræsentantskab 307 292 
     I alt 7.027 6.737 
  Personaleudgifter   
     Lønninger 110.783 107.593 
     Pensioner 11.111 10.663 
     Udgifter til social sikring 12.660 12.300 
     I alt 134.554 130.556 
  Øvrige administrationsudgifter 94.023 98.763 
  Udgifter til personale og administration i alt 235.604 236.056 
      

7 Antal beskæftigede   

 
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret  
omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget 262,0 274,4 

    
8 Skat   
  Beregnet skat af årets indkomst 64.201 84.680 

  Regulering af udskudt skat 8.572 -6.103 
 Regulering af skat vedrørende tidligere år 2 -82 
  Skat i alt 72.775 78.495 

      
 Effektiv skatteprocent (pct.):   
 Bankens aktuelle skatteprocent 25,0 25,0 

 
Regulering for skat af skattefrie indtægter og  
ikke fradragsberettigede omkostninger -1,1 -0,4 

 Regulering af skat vedrørende tidligere år 0,0 0,0 
 Effektiv skatteprocent i alt 23,9 24,6 
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Noter 
Note  

Ultimo dec. 2009 
1.000 kr. 

Ultimo dec. 2008 
1.000 kr. 

9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker    

 Anfordring 306.531 1.348.577 
  Til og med 3 måneder 1.298.234 444.147 

  Over 3 måneder og til og med 1 år 796.442 85.553 
 Over 1 år og til og med 5 år 54.324 126.672 
 Over 5 år 36.468 36.898 

 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker i alt 2.491.999 2.041.847 

    
10 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 

kostpris   
 Anfordring 2.851.137 3.861.170 
 Til og med 3 måneder 862.975 712.129 
 Over 3 måneder og til og med 1 år 2.066.758 2.533.169 
 Over 1 år og til og med 5 år 4.155.151 3.501.623 
 Over 5 år 3.111.191 3.289.010 
 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 

kostpris i alt 13.047.212 13.897.101 
    

11 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 
samt hensættelser til tab på garantier   

 

 
Individuelle nedskrivninger 
Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgåen-
de regnskabsårs afslutning 336.820 273.138 

 Nedskrivninger hhv. værdiregulering i årets løb 195.056 190.236 
 Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår -53.832 -116.390 
 Tabsbogført dækket af nedskrivninger -53.527 -10.164 

 
Akkumulerede individuelle nedskrivninger på balan-
cetidspunktet 424.517 336.820 

    
 Gruppevise nedskrivninger   

 
Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgåen-
de regnskabsårs afslutning 17.594 8.656 

 Nedskrivninger hhv. værdiregulering i årets løb 35.167 13.286 
 Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår -11.629 -4.348 

 
Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på balance-
tidspunktet 41.132 17.594 

    

 
Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 
andre tilgodehavender på balancetidspunktet 465.649 354.414 

    
 Hensættelser til tab på garantier   

 
Akkumulerede individuelle hensættelser ved forudgående 
regnskabsårs afslutning 1.669 7.303 

 Hensættelser hhv. værdiregulering i årets løb 3.822 573 
 Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. regnskabsår -4.115 -6.207 

 
Akkumulerede individuelle hensættelser på balance-
tidspunktet 1.376 1.669 

    
 Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 

andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på 
garantier på balancetidspunktet 467.025 356.083 
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Noter 
Note  

Ultimo dec. 2009 
1.000 kr. 

Ultimo dec. 2008 
1.000 kr. 

12 Standset renteberegning   

 
Udlån og andre tilgodehavender med standset rentebe-
regning udgør på balancetidspunktet 62.649 22.110 

    
13 Obligationer til dagsværdi   

 Børsnoterede 1.679.453 1.305.760 
 Obligationer til dagsværdi i alt 1.679.453 1.305.760 
    

14 Aktier m.v.   
 Børsnoterede på NASDAQ OMX Copenhagen 25.428 23.078 
 Børsnoterede på andre børser 0 6 

 Unoterede aktier optaget til dagsværdi 2.591 9.741 
 Sektoraktier optaget til dagsværdi 204.527 196.497 
 Øvrige kapitalandele 24.151 18.088 
 Aktier m.v. i alt 256.697 247.410 

     
15 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker   
 Anfordring 407.506 1.266.005 
 Til og med 3 måneder 240.334 305.944 
 Over 3 måneder og til og med 1 år 51.892 505.163 
 Over 1 år og til og med 5 år 1.974.750 2.850.267 
 Over 5 år 320.241 373.783 
 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 2.994.723 5.301.162 
    

 
Banken har utrukne længere løbende bekræftede kredit-
tilsagn for modværdien af i alt  1.069.735 1.370.554 

    

 

Banken har desuden en utrukket lånemulighed ved Dan-
marks Nationalbank på baggrund af overskydende lov-
mæssig solvens med udløb 30. september 2010 på 800.000 800.000 

    
16 Indlån og anden gæld   
 Anfordring 5.318.439 4.067.100 
 Indlån og anden gæld med opsigelse:   
 Til og med 3 måneder 2.019.860 1.968.029 

  Over 3 måneder og til og med 1 år 1.141.367 586.356 
  Over 1 år og til og med 5 år 1.251.393 1.055.126 
 Over 5 år 1.456.411 1.396.264 

 Indlån og anden gæld 11.187.470 9.072.875 
    
 Der fordeles således:   
 Anfordring 4.870.100 3.796.184 
 Med opsigelsesvarsel 88.810 52.190 
 Tidsindskud 3.174.223 2.495.579 
 Lange indlånsaftaler 1.801.769 1.561.675 
 Særlige indlånsformer 1.252.568 1.167.247 
  11.187.470 9.072.875 
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Noter 
Note  

Ultimo dec. 2009 
1.000 kr. 

Ultimo dec. 2008 
1.000 kr. 

17 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris   
 Anfordring 0 0 
 Til og med 3 måneder 0 0 
 Over 3 måneder og til og med 1 år 446.461 0 
 Over 1 år og til og med 5 år 11.264 386.363 

 Over 5 år 99.612 91.978 
 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt 557.337 478.341 
    
 Der fordeles således:   
 Udstedelser i norske kroner:   
   Nom. 500 mio. norske kroner 447.100 378.600 
   Nom. 100 mio. norske kroner 89.420 75.720 

 
  Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering 
  af udstedelse i norske kroner 6.980 12.756 

 Andre udstedelser 13.837 11.265 
  557.337 478.341 
    

18 Efterstillede kapitalindskud   
 Ansvarlig lånekapital:   

 
  3,995% obligationslån, nom. 300 mio. kr., udløb 9. feb.  
  2014 300.000 300.000 

 
  Variabel forrentet lån, hovedstol 27. mio. euro, udløb 30. 
  juni 2021 200.921 201.166 

 Hybrid kernekapital:   
  4,795% obligationslån, nom. 200 mio. kr., uendelig løbetid 200.000 200.000 

 
Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering 
af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital 4.631 -10.182 

 Egenbeholdning af ansvarlig lånekapital -10.158 0 
 Efterstillede kapitalindskud i alt 695.394 690.984 
    

19 Aktiekapital   
 Antal aktier à kr. 5 (stk.):   
 Primo året 5.040.000 5.240.000 
 Annulleret i årets løb 0 -200.000 
 Ultimo året 5.040.000 5.040.000 

 Aktiekapital i alt 25.200 25.200 
    

20 Egne kapitalandele   
 Egne kapitalandele optaget til 0 0 
 Markedsværdi udgør 5.220 63.343 
    
 Antal egne aktier (stk.):   
 Primo 204.333 196.531 
 Netto køb, salg og annullation af egne aktier i årets løb -195.761 +7.802 
 Ultimo 8.572 204.333 
    
 Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo 43 1.022 
 Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (pct.) 0,2 4,1 
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Noter 
Note  

Ultimo dec. 2009 
1.000 kr. 

Ultimo dec. 2008 
1.000 kr. 

21 Eventualforpligtelser m.v.   
 Eventualforpligtelser   
 Finansgarantier 1.009.540 732.598 
 Garantier for udlandslån 29.613 1.089.343 
 Tabsgarantier for realkreditudlån 48.774 48.710 
 Tabsgaranti Totalkredit 116.327 116.182 
 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 74.389 134.160 
 Garanti vedrørende national bankpakke I 109.886 163.422 
 Øvrige eventualforpligtelser 97.147 101.798 
 Eventualforpligtelser i alt 1.485.676 2.386.213 
    
 Forpligtende aftaler   
 Uigenkaldelige kredittilsagn 0 0 
 Øvrige  0 0 
 Forpligtende aftaler i alt 0 0 
    

 

Ud af beholdningen af værdipapirer har banken til sikker-
hed for clearing og evt. lån overfor Danmarks Nationalbank 
pantsat værdipapirer med en samlet kursværdi på 292.858 1.170.161 

    
22 Kapitaldækningsopgørelse   

 
Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om 
kapitaldækning.   

    
 Vægtede poster med kredit- og modpartsrisiko 11.378.127 13.013.636 
 Markedsrisiko 914.819 838.422 
 Operationel risiko 1.322.788 1.251.250 
 Risikovægtede aktiver 13.615.734 15.103.308 
    
 Aktiekapital 25.200 25.200 
 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 162 188 
 Overført overskud 2.030.411 1.759.402 
 Kernekapital 2.055.773 1.784.790 
 Foreslået udbytte m.v. 0 0 
 Fradrag i / tillæg til kernekapital -162 -27.901 
 Kernekapital efter fradrag 2.055.611 1.756.889 
 Hybrid kernekapital 200.000 200.000 
 Kernekapital efter fradrag inkl. hybrid kernekapital 2.255.611 1.956.889 
 Ansvarlig lånekapital 490.921 501.166 
 Fradrag i / tillæg til basiskapital 162 188 
 Basiskapital efter fradrag 2.746.694 2.458.243 
    
 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital (pct.) 15,1 11,6 
 Kernekapitalprocent - Tier 1 (pct.) 16,6 13,0 
 Solvensprocent - Tier 2 iflg. FIL § 124 (pct.) 20,2 16,3 
    
 Basiskapital krav iflg. FIL § 124, stk. 2, nr. 1 1.089.259 1.208.265 
 Minimum kapitalkrav iflg. FIL § 124, stk. 2, nr. 2 37.208 37.253 
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Noter  

Note 
 

 
23 Diverse bemærkninger til: 

 
Hovedtal for banken, nøgletal for banken og nøgletal pr. 5 kroners aktie - side 8 

• Samlet ansvarlig kapital er opgjort som bankens basiskapital efter fradrag, jvf. note 22. 
• Primo egenkapitalens forrentning før og efter skat er for 2008 begge beregnet efter fradrag af 

udloddet udbytte m.v., netto. 
• Nøgletal pr. 5 kroners aktie er beregnet ud fra henholdsvis 2009: 5.040.000 stk. aktier, 2008: 

5.040.000 stk. aktier, 2007: 5.040.000 stk. aktier, 2006: 5.280.000 stk. aktier og 2005: 
5.280.000 stk. aktier. 

 
Basisresultat - side 1 og 3 

• Sammenligningstal for årene 2000-2005 er ikke tilrettet ændringen fra egentlig bankdrift til 
basisresultat. 

 
Nedskrivninger - side 1 og 2 

• Alle udregninger m.v. vedrørende nedskrivninger er foretaget ekskl. beløb vedrørende den 
nationale bankpakke I m.v. 
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Finanstilsynets officielle nøgletal 
for danske pengeinstitutter 

   2009 2008 2007 2006 2005 

Solvensprocent pct. 20,2 16,3 13,0 12,3 11,6 

Kernekapitalprocent pct. 16,6 13,0 11,2 10,4 11,6 

Egenkapitalforrentning før skat pct. 15,9 17,9 26,1 35,6 25,0 

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 12,1 13,5 20,0 26,8 18,3 

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,61 1,93 3,04 5,11 2,95 

Renterisiko pct. 0,6 1,2 1,0 1,6 1,7 

Valutaposition pct. 3,4 5,6 2,1 4,1 1,7 

Valutarisiko pct. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 205,6 139,1 161,4 134,3 88,5 

Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 120,8 157,1 157,4 185,2 164,9 

Udlån i forhold til egenkapital   6,3 7,8 7,9 7,5 6,6 

Årets udlånsvækst pct. -6,1 -1,7 10,8 27,3 39,0 

Summen af store engagementer pct. 0,0 12,1 38,3 116,1 73,3 

Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 3,1 2,1 1,5 1,7 2,3 

Årets nedskrivningsprocent pct. 1,16 0,48 -0,06 -0,39 -0,03 

Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 

Årets resultat pr. aktie * / *** kr. 921,0 933,8 1.324,4 1.637,8 1.002,3 

Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 8.172 7.382 7.053 6.631 5.862 

Udbytte pr. aktie * kr. 0 0 600 600 550 

Børskurs/årets resultat pr. aktie * / ***   13,2 6,6 13,0 13,2 15,0 

Børskurs/indre værdi pr. aktie * / **   1,49 0,84 2,43 3,26 2,56 

* Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.  
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året. 
*** Beregnet på grundlag af gennemsnitlig antal aktier 
 
 
 
 
 


