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Københavns Fondsbørs 
Nikolaj Plads 6 
1067 København K 

7. februar 2007 
 
 

 
Årsregnskabsmeddelelse for 2006 
5 regnskabsår i hovedtal (i mio. kr.) 2006 2005 2004 2003 2002 
Netto rente- og gebyrindtægter 579 487 402 348 319
Kursreguleringer 98 56 48 52 35
Kursreg. af Totalkredit og Sparinvest Holding  31 0 17 66 0
Samlede omkostninger og afskrivninger 209 190 184 163 155
Nedskrivninger på udlån m.v. +69 +5 +4 -10 +6
Resultat før skat 573 361 288 301 209
Resultat efter skat 432 265 214 230 147
      
Egentlig bankdrift 477 326 237 195 179
      
Egenkapital  1.711 1.515 1.372 1.152 1.034
Samlet ansvarlig kapital 2.190 1.716 1.372 1.152 1.034
Indlån 7.046 6.292 5.144 4.391 3.714
Udlån 12.760 10.023 7.209 5.207 4.567
Balancesum 17.269 13.361 9.461 7.532 6.002
Garantier 4.804 5.142 3.938 2.896 2.705
      
Nøgletal for banken (i procent)     
Primo egenkapitalens forrentning før skat  41,9 29,2 25,2 29,1 23,1
Primo egenkapitalens forrentning efter skat  31,6 21,3 18,7 22,3 16,2
Omkostningsprocent  35,0 38,3 45,0 45,2 47,3
Kernekapitalprocent (Tier 1) 10,4 11,6 12,2 15,1 14,6
Solvensprocent (Tier 2) 12,3 11,6 11,9 14,4 14,9
      
Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kr.)     
Egentlig bankdrift 90 62 45 36 32
Resultat før skat 109 68 55 56 37
Resultat efter skat 82 50 41 42 26
Indre værdi inkl. foreslået udbytte m.v. 324 287 260 227 186
Ultimo kurs 1.080 750 544 362 190
Udbytte 30 28 25 9 0

 
Årsrapporten i overskrifter 
 59% fremgang i resultatet før skat til 573 mio. kroner og det bedste i bankens historie 
 46% fremgang i egentlig bankdrift til 477 mio. kroner  
 Primo egenkapitalen forrentes med 42% før skat 
 Omkostningsprocenten forbedret med 9% til 35,0 – landets bedste 
 God kreditkvalitet medfører tilbageførsel af nedskrivninger på netto 69 mio. kroner 
 Fortsat stigende forretningsomfang - udlån op med 27% og indlån op med 12% 
 Udbytte pr. aktie på 30 kroner samt kapitalnedsættelse/opkøbsprogram på 4,5% af aktiekapitalen  
 Positive forventninger til væksten i 2007 og en egentlig bankdrift mellem 400-450 mio. kroner
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Stor kundetilgang og fortsat stigende forretningsomfang skaber 59% fremgang i resul-
tatet, som er det bedste i bankens historie.  
  
Bankens forretningsomfang stiger fortsat meget tilfredsstillende og drives af en underliggende 
stor tilgang af såvel kunder som forretninger i hele banken. Ud over de mængdemæssige 
stigninger er det i særdeleshed bankens målrettede satsninger indenfor Private Banking samt 
pensions- og formuepleje, der udvikler sig meget tilfredsstillende.  
 
Fremgangen i den egentlige bankdrift er betydeligt større end forventet ved årets start, og hertil 
kommer de positive kursreguleringer af bankens beholdning af værdipapirer, som samlet har 
medført et resultat før skat på 573 mio. kroner - svarende til en forrentning af primo egenkapi-
talen på 42%, hvilket anses for meget tilfredsstillende af bankens ledelse. 
 
 
Netto rente- og gebyrindtægter 
Indtjeningen på netto rente- og gebyrindtægter er opgjort til 579 mio. kroner mod 487 mio. kroner i 
2005, hvilket svarer til en stigning på 19%.  
 
Det stigende forretningsomfang og specielt den meget positive vækst i kundeantallet er årsagen til 
stigningen i indtjeningen på netto renteindtægter, idet rentemarginalen har ligget lavere i 2006 i for-
hold til 2005 til trods for, at faldet i rentemarginalen er ophørt hen over 2006.  
 
Fra 1. januar 2006 har banken i lighed med den øvrige sektor bogført renteindtægterne vedrørende den 
nedskrevne del af engagementer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger, således at renterne fremover 
indtægtsføres direkte på posten ”Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. ”. Sammenlig-
ningstallene for 2005 er tilrettet. Denne ændring af regnskabspraksis har medført, at renteindtægterne 
er reduceret med 21 mio. kroner i 2006, hvilket samtidig har betydet, at nedskrivninger på udlån er på-
virket positivt med et tilsvarende beløb. 
 
Gebyrer og provisioner udgør netto 158 mio. kroner i 2006 mod 126 mio. kroner i 2005. Den meget 
positive udvikling skyldes primært bankens satsning indenfor værdipapirhandel samt pensions- og for-
muepleje, som med etableringen af bankens Private Banking afdeling for 3 år siden nu virkelig slår 
igennem.  
 
I løbet af de sidste 2 år er flere af kernekompetencerne indenfor Private Banking implementeret i hele 
organisationen som generalistviden hos bankens rådgivere, hvilket har understøttet væksten i de lø-
bende pensionsindbetalinger. Fra 2005 til 2006 steg indbetalingerne med 50% samtidig med, at banken 
oplevede stærkt stigende tendenser til, at kunderne overflytter deres forsikringspensionsordninger til 
banken. 
 
Netto gebyrer og provisioner kan opdeles således: 2006 2005 2004  
Formuepleje 61 mio. 37 mio. 21 mio. 
Værdipapirhandel 42 mio. 31 mio. 18 mio. 
Garantiprovision 26 mio.  26 mio. 17 mio. 
Betalingsformidling 15 mio. 14 mio. 11 mio. 
Lånesagsgebyrer 6 mio. 10 mio. 6 mio. 
Øvrige gebyrer og provisioner 8 mio. 8 mio. 11 mio. 
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Kursreguleringer 
Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. udviser en kursgevinst på 129 mio. kroner mod sidste 
års gevinst på 56 mio. kroner.  
 
Kursgevinsten fordeler sig med:  2006 2005     
Aktier  61 mio. 29 mio. 
Rentebærende fordringer og gæld 4 mio. 7 mio.  
Valuta (egentlig bankdrift) 12 mio. 6 mio. 
Sektoraktier (egentlig bankdrift) 21 mio. 14 mio. 
Salg af de resterende aktier i Totalkredit A/S 19 mio. 0 mio. 
Ekstraordinær omvurdering af aktier i Sparinvest Holding A/S 12 mio. 0 mio.  
I alt  129 mio. 56 mio. 
 
Posten ”Valuta” indgår i den egentlige bankdrift, idet indtjeningen udelukkende kommer fra kundedis-
positioner, og bankens eksponering holdes således på et lavt niveau.  
 
Ligeledes indgår posten ”Sektoraktier” i den egentlige bankdrift, idet den løbende kursregulering (vær-
ditilvækst i selskaberne) fra DLR Kredit, BankInvest Holding, Sparinvest Holding, Egnsinvest Hol-
ding, Letpension, PBS Holding, Multidata Holding, VærdipapirCentralen, PRAS og Bankdata kan 
sammenlignes med større bankers helejede datterselskaber.   
 
Bankens resterende andel af aktier i Totalkredit blev solgt i 3. kvartal 2006, hvilket har givet en ge-
vinst på 19 mio. kroner. Bankens aktier i Sparinvest Holding er i 4. kvartal 2006 omvurderet i henhold 
til generalforsamlingsbeslutning i Sparinvest Holding. 
 
Posten af aktier m.v. udgør ultimo året 281 mio. kroner - fordelt med 97 mio. kroner i børsnoterede ak-
tier og 184 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør 686 mio. kroner med en 
korrigeret renterisiko på 1,6% af egenkapitalen. Bankens risiko på aktieporteføljen og den samlede 
renterisiko holdes fortsat på et lavt niveau. 
 
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver udgør 209 mio. kroner mod sidste 
års 190 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 10%. 
 
Omkostningsprocenten er forbedret med 9% i 2006 til 35,0, hvilket for 16. år i træk placerer banken 
som landets mest effektive bank målt på dette nøgletal. Omkostningsprocenten er opgjort uden indreg-
ning af den positive kursregulering af sektoraktier og handelsbeholdningen. 
 
 
Nedskrivninger 
Nedskrivninger på udlån m.v. er positiv med 69 mio. kroner mod 2005, hvor posten var positiv med 5 
mio. kroner. Fra indeværende år er begge tal positivt påvirket af, at renteindtægterne på den nedskrev-
ne del af engagementerne føres under denne post. 
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Generelt er bankens udlånsportefølje meget stærk, og med baggrund i de gode konjunkturer og en mål-
rettet indsats har det således været muligt netto at tilbageføre 69 mio. kroner nedskrivninger på indivi-
duelle engagementer. 
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Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo 2006 295 mio. kroner svarende til 
1,65% af de samlede udlån, nedskrivninger og garantier. Porteføljen af udlån med nulstillet rente ud-
gør 21 mio. kroner, svarende til 0,12% af bankens samlede udlån, nedskrivninger og garantier. 
 
Målt over de sidste 10 år har bankens gennemsnitlige tabsprocent været positiv med 0,18% af de sam-
lede udlån, nedskrivninger og garantier, opgjort som faktisk konstaterede tab med fradrag af renter på 
nedskrivninger. Det betyder, at renter af den samlede nedskrivningskonto har været større end de fak-
tisk konstaterede tab i perioden. 
 
Målt over de sidste 20 år er det tilsvarende tal positiv med 0,04%. Perioden omfattende 1987-2006 in-
kluderer kriseårene i nordisk bankvæsen, hvor banken dog aldrig havde negative resultater. I 20 års pe-
rioden ligger tabsprocenten i intervallet mellem -0,77% og +0,51% med det største tab i 1992 og det 
mest positive tal i 2000. 
 
Den relative kreditrisiko i banken har aldrig været lavere. Dette skyldes først og fremmest, at en stor 
del af bankens udlånsportefølje er afsikret med førsteprioritets panter placeret betryggende i de under-
liggende aktiver. Dernæst at langt den største del af væksten i de senere år har været på nichekoncepter 
i bankens Fjernkundeafdeling. Banken har derved opnået en større geografisk og branchemæssig 
spredning i udlånsporteføljen og en gennemsnitlig langt lavere risiko på den samlede udlånsportefølje, 
idet risikoprofilen på nichekoncepterne i bankens Fjernkundeafdeling er markant lavere end i den øv-
rige del af banken. Kun 3,8% af den samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto er relateret til dette 
område, hvor de realiserede tab historisk set har været ubetydelige. 
 
Bankens udlånsportefølje er i dag fordelt meget tilfredsstillende på flere ikke korrelerende kundetyper 
og aktivklasser. 
 
 
Den egentlige bankdrift 
  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Samlede nettoindtægter 616  511 418 368 328 275 242 204 196 171
Samlede nettoudgifter -208  -190 -185 -163 -155 -133 -109 -99 -97 -87
Nedskrivninger på udlån +69  +5 +4 -10 +6 +6 0 -5 -9 -16
Resultat af egentlig bankdrift 477  326 237 195 179 148 133 100 90 68
Resultat af egenbeholdning +96  +35 +51 +107 +30 +7 +7 -7 -1 +14
Resultat før skat 573  361 288 302 209 155 140 93 89 82
 
Den egentlige bankdrift er steget fra 326 mio. kroner i 2005 til 477 mio. kroner i 2006. Det svarer til 
en stigning på 46%, hvor 87 mio. kroner kommer fra den underliggende positive udvikling i bankens 
forretningsvolumen og 64 mio. kroner fra nedskrivningerne. 
 
 
Resultat efter skat 
Resultatet efter skat udgør 432 mio. kroner efter, at der er afsat skat på 141 mio. kroner. Resultatet for-
renter primo egenkapitalen efter udloddet udbytte m.v. med 32%. Den effektive skatteprocent er op-
gjort til 24,6, hvilket primært skyldes de skattefrie kursreguleringer af sektoraktier.  
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Balancen 
Bankens balance udgør ultimo året 17.269 mio. kroner mod sidste års 13.361 mio. kroner, svarende til 
en stigning på 29%. Indlån er steget med 12% og udgør 7.046 mio. kroner. Udlån er steget med 27% 
til 12.760 mio. kroner. Porteføljen af garantier udgør ultimo året 4.804 mio. kroner mod sidste års 
5.142 mio. kroner.  
 
Væksten i bankens udlån har været bredt forankret i 2006. I afdelingsnettet har der været vækst over 
hele linjen, og den generelle optimisme og fremgang i dansk økonomi har resulteret i en stor udlåns-
vækst. I nichekoncepterne har udviklingen i finansiering af vindmøller og udlån til Private Banking 
kunder været meget tilfredsstillende, men også tilgangen af velhavende kunder fra hele landet til kon-
cepterne indenfor finansiering af ferieboliger i ind- og udland samt helkundeforhold i øvrigt har været 
tilfredsstillende. 
 
Porteføljen af udlån og udlandslån kan ved udgangen af 2006 overordnet opdeles således: 

• 48% af alle lån fra nichekoncepterne og Fjernkundeafdelingen 
• 13% af alle lån fra de nye afdelinger i Herning, Holstebro og Viborg 
• 39% af alle lån fra bankens gamle afdelinger i Vestjylland. 

 
 
Likviditet 
Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet er på 134%, hvilket er en stigning i 
forhold til sidste års overdækning på 89%. Til afdækning af bankens udlånsoverskud er der ud over 
bankens naturlige likviditet optaget længere løbende lån hos en lang række udenlandske banker. Hertil 
kommer bekræftede kreditfaciliteter for modværdien af 1,3 mia. kroner, som ikke anvendes i dagligda-
gen. 
 
 
Ansvarlig kapital 2006  
Ved udgangen af 2005 var egenkapitalen på 1.515 mio. kroner. Herfra er udloddet udbytte m.v. på 146 
mio. kroner, og øvrige egenkapitalposteringer har udgjort – 90 mio. kroner. Årets overskud har været 
på 432 mio. kroner, hvorefter egenkapitalen ultimo året er på 1.711 mio. kroner. 
 
Herudover optog banken i 2005 200 mio. kroner hybrid kernekapital med uendelig løbetid, og i 2006 
er der optaget 300 mio. kroner ansvarlig lånekapital med en løbetid på 8 år. Den samlede ansvarlige 
kapital udgør således ved udgangen af 2006 2.190 mio. kroner. 
 
Solvensprocenten (Tier 2) er opgjort til 12,3 ved udgangen af 2006, og kernekapitalprocenten (Tier 1) 
er opgjort til 10,4. Begge nøgletal er opgjort efter foreslået udbytte og kapitalnedsættelse. 
 
Bankens aktier var primo året noteret på Københavns Fondsbørs til kurs 750. I løbet af 2006 er aktie-
kursen steget til kurs 1.080 ultimo året, hvilket incl. udbytte gav et afkast på 48%. Siden årsskiftet er 
kursen yderligere steget til 1.151 (2. februar 2007), og bankens markedsværdi udgør nu ca. 6,1 mia. 
kroner.  
 
Ringkjøbing Landbobank aktien er med i Københavns Fondsbørs MidCap+ index. 
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Kapitalforhold 2007 – udbytte – kapitalnedsættelse og opkøbsprogram 
Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales 30 kroner i udbytte pr. aktie, svarende til en 
samlet udbyttebetaling på 158,4 mio. kroner.  
 
Herudover indstilles det til generalforsamlingen, at 40.000 stk. egne aktier annulleres, svarende til 
0,8% af aktiekapitalen. Målt på dagskurser svarer kapitalnedsættelsen til ca. 46 mio. kroner. Efter an-
nulleringen vil bankens aktiekapital udgøre 26,2 mio. kroner fordelt på 5.240.000 stk. aktier á 5 kro-
ner. 
 
Endeligt indstilles det til bankens generalforsamling, at der frem til næste generalforsamling etableres 
et nyt opkøbsprogram på op til 200.000 stk. aktier. Programmet skal begrænses af, at de opkøbte aktier 
skal købes til markedskurser, og er beløbsmæssigt maksimeret til 240 mio. kroner under opkøbspro-
grammet. Programmet vil i øvrigt kun blive gennemført helt eller delvist i det omfang, bestyrelsen 
vurderer det forretningsmæssigt fordelagtigt for aktionærerne.  
 
 
Nye CAD 3 / Basel II kapitaldækningsregler pr. 1. januar 2007 
Pr. 1. januar 2007 trådte nye kapitaldækningsregler i kraft. Banken vil fra begyndelsen anvende stan-
dardmetoden. De nye regler og bankens struktur betyder, at vægtningen af bankens aktiver inkl. opera-
tionelle risici bliver reduceret betydeligt. Prøveberegninger gennemført hos bankens edb-leverandør, 
Bankdata, viser en reduktion af de risikovægtede aktiver på 10-15%, når de systemmæssige ændringer 
er fuldt ud implementeret i løbet af 2007.  
 
Det har igennem en længere årrække været bankens målsætning at reducere Tier 1 nøgletallet gennem 
profitabel vækst og udbygning af en diversificeret udlånsportefølje med en gennemsnitlig lavere kre-
ditrisiko end i bankens samlede udlånsportefølje. Det er bankens målsætning at arbejde hen imod en 
Tier 1 kernekapitalprocent på ca. 8 og en Tier 2 solvensprocent på ca. 11. Denne strategi er lykkedes, 
og trods de planlagte kapitaludlodninger i 2007, vil der være komfortabel plads til bankens fremtidige 
vækst uden at indkalde nye penge fra aktionærerne. Hertil kommer de positive virkninger fra de nye 
kapitaldækningsregler, som i følge prøveberegningerne vil give et løft i kernekapitalprocenten på ca. 
1,5% point. 
 
 
Regnskabspraksis og nøgletal 
Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår, bortset fra en praksisændring 
vedrørende den regnskabsmæssige behandling af renter på den nedskrevne del af udlån, der dog ikke 
påvirker resultatet, balancetal og egenkapitalen.  
 
Regnskabspraksis er i lighed med den øvrige sektor fremover således, at renter af udlån, hvorpå der er 
foretaget nedskrivninger, føres for den nedskrevne del af udlånets vedkommende under posten ”Ned-
skrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.”.  
 
Finanstilsynets officielle nøgletal fremgår af noterne. 
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Forventninger og planer 
Det opnåede resultat for 2006 er betydeligt bedre end forventet ved årets start. Dette skyldes dels en 
markant bedre egentlig bankdrift end det budgetterede resultat på mellem 325 – 340 mio. kroner mod 
realiseret 477 mio. kroner og dels en positiv kursregulering af værdipapirer. 
 
Ringkjøbing Landbobank har en markedsandel på ca. 50% i den del af Vestjylland, hvor bankens gam-
le afdelinger er placeret. Det er bankens politik at fastholde og udvikle denne del af kundeporteføljen 
med gode og konkurrencedygtige produkter. 
 
Derudover markedsfører banken sig i Herning, Holstebro og Viborg, hvor de nyeste afdelinger er pla-
ceret. Ringkjøbing Landbobank opfattes i højere og højere grad som det bedste lokale alternativ til de 
store banker, hvilket medfører en markant kundetilgang og giver banken forventninger om, at platfor-
men i disse byer bliver yderligere udbygget i de kommende år.  
 
Bankens Fjernkundeafdeling og nichekoncepter er den hurtigst voksende del af banken – en udvikling, 
banken også forventer, vil fortsætte i 2007. Koncepterne indenfor finansiering af vindmøller, praktise-
rende læger, værdipapirer, nedsparingslån, inden- og udenlandske ferieboliger samt Private Banking 
forventes således fortsat at udvikle sig positivt i det kommende år. 
 
På denne baggrund forventes netto renter og gebyrer fortsat at stige i 2007. Omkostninger inkl. af-
skrivninger på materielle aktiver forventes at stige med ca. 10% i 2007. De gode konjunkturer forven-
tes at fortsætte ind i  2007, hvorfor behovet for nye nedskrivninger og hensættelser forventes at ligge 
på et lavt niveau. 
 
Banken forventer overordnet, at resultatet af den egentlige bankdrift i 2007 bliver i intervallet 400 - 
450 mio. kroner mod 477 mio. kroner i 2006, hvor der blev tilbageført nedskrivninger på netto 69 mio. 
kroner. Hertil kommer resultatet af bankens handelsbeholdning af værdipapirer. 
 
 
Finanskalender 
Finanskalenderen for det kommende år ser således ud: 

28. februar 2007 Generalforsamling 
18. april 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 
8. august 2007 Halvårsrapport for 1. halvår 2007 
24. oktober 2007 Kvartalsrapport for 1. - 3. kvartal 2007 

 
Bankens årsrapport for 2006 offentliggøres ligeledes i dag i pdf-format på såvel dansk som engelsk. 
Den trykte udgave forventes at ligge klar til udlevering i bankens afdelinger i uge 7. 
 
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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Resultatopgørelse 
 

1/1 – 31/12 2006 
1.000 kr. 

1/1 – 31/12 2005 
1.000 kr. 

Note  
 Tilpasset ændret  

regnskabspraksis 
1 Renteindtægter 705.949 500.547
2 Renteudgifter 309.366 166.080
 Netto renteindtægter 396.583 334.467
 Rentelignende provisionsindtægter 19.963 23.308
 Udbytte af aktier m.v. 4.596 3.979

3 Gebyrer og provisionsindtægter 188.587 159.995
3 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 30.464 34.451
 Netto rente- og gebyrindtægter 579.265 487.298

4 Kursreguleringer +128.979 +56.237
 Andre driftsindtægter 4.717 2.650

5, 6 Udgifter til personale og administration 204.038 187.426
 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4.517 2.421
 Andre driftsudgifter 5 48

8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. +69.027 +5.047
 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0 144
 Resultat før skat 573.428 361.481

7 Skat 141.046 96.885
 Årets resultat 432.382 264.596

 

Foreslået overskudsfordeling 
 Til disposition i alt 432.382 264.596
 Anvendes til udbytte 158.400 145.200
 Anvendes til andre formål 300 300

 
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre 
værdis metode 0 144

 Henlægges til overført overskud 273.682 118.952
 Anvendes i alt 432.382 264.596

 

Egentlig bankdrift 
 Netto renteindtægter 396.583 334.467
 Rentelignende provisionsindtægter 19.963 23.308
 Udbytte af aktier m.v. 4.596 3.979
 Netto gebyrer og provisionsindtægter 158.123 125.544
 Kursregulering af sektoraktier *) 20.534 14.572
 Valutaindtjening 11.723 6.019
 Andre driftsindtægter 4.717 2.650
 Samlede netto indtægter 616.239 510.539
 Udgifter til personale og administration 204.038 187.426
 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4.517 2.421
 Andre driftsudgifter 5 48
 Samlede netto udgifter 208.560 189.895
 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. +69.027 +5.047
 Resultat af egentlig bankdrift 476.706 325.691
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Balance 

Note 
Ultimo dec. 2006 

1.000 kr. 
Ultimo dec. 2005 

1.000 kr. 
 Aktiver     

 
Kassebeholdning og anf.tilgodehavender hos central-
banker 51.868 53.587 

 Tilgodehavender hos kreditinst. og centralbanker 3.287.875 2.172.696 
8, 9 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 12.760.168 10.023.406 
10 Obligationer til dagsværdi 685.718 716.250 
11 Aktier m.v. 280.829 212.639 
 Kapitalandele i associerede virksomheder  555 555 
 Grunde og bygninger i alt 62.101 59.316 
   Investeringsejendomme 8.665 10.361 
   Domicilejendomme 53.436 48.955 
 Øvrige materielle aktiver 4.042 2.699 
 Aktuelle skatteaktiver 13.399 4.705 
 Udskudte skatteaktiver 26.653 30.829 
 Andre aktiver 94.877 83.922 
 Periodeafgrænsningsposter 1.273 0 
 Aktiver i alt  17.269.358 13.360.604 
      
 Passiver    
 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 7.810.180 5.077.055 
 Indlån og anden gæld 7.046.159 6.291.696 
 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 2.955 0 
 Andre passiver 197.524 255.209 
 Periodeafgrænsningsposter 812 1.149 
 Gæld i alt 15.057.630 11.625.109 
    
 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 13.205 13.967 

8 Hensættelser til tab på garantier 5.087 4.150 
 Andre hensatte forpligtelser 3.358 1.704 
 Hensatte forpligtelser i alt 21.650 19.821 
    
 Ansvarlig lånekapital 287.988 0 
 Hybrid kernekapital 191.300 200.952 

12 Efterstillede kapitalindskud i alt 479.288 200.952 
    

13 Aktiekapital 26.400 26.400 
 Opskrivningshenlæggelser 0 149 
 Reserve for nettoopskrivn. efter indre værdis metode 204 204 
 Foreslået udbytte m.v. 158.700 145.500 
 Overført overskud 1.525.486 1.342.469 
 Egenkapital i alt 1.710.790 1.514.722 
    
 Passiver i alt 17.269.358 13.360.604 

15 Eventualforpligtelser   
16 Kapitaldækningsopgørelse   

 
 

 
Ringkjøbing Landbobank 

Torvet 1 • 6950 Ringkøbing • Tlf. 9732 1166 • Fax 9732 1800 • CVR-nr. 37536814 • post@landbobanken.dk 
www.landbobanken.dk 

 



  Side 10 af 16 

Egenkapitalopgørelse 
 
 

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 foregåen-
de regnskabsårs afslut-
ning 26.400 149 204 0 1.487.969 1.514.722
Udbetalt udbytte m.v.   -145.500 -145.500
Egenkapital efter udlod-
ning af udbytte 26.400 149 204 0 1.342.469 1.369.222
Modtaget udbytte af egne 
aktier   3.214 3.214
Køb og salg af egne aktier   -93.807 -93.807
Beregnet skat vedr. handel 
med egne aktier   -13.749 -13.749
Regulering af udskudt skat 
vedr. egne aktier   

 
13.677 13.677

Øvrige egenkapitalposterin-
ger  -149   -149
Årets resultat  158.700 273.682 432.382
Egenkapital på balance-
tidspunktet 

 
26.400 0 204

 
158.700 

 
1.525.486 1.710.790
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Noter 
1/1 – 31/12 2006 

1.000 kr. 
1/1 – 31/12 2005 

1.000 kr. 

Note 
 Tilpasset ændret  

regnskabspraksis 
1 Renteindtægter    

  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 59.838 37.150 
  Udlån og andre tilgodehavender 633.987 467.878 
 Udlån (renter vedr. den nedskrevne del af udlån) -20.559 -23.100 
  Obligationer 26.184 22.759 
  Afledte finansielle instrumenter i alt 6.060 -4.721 
  heraf   
     Valutakontrakter 9.965 4.862 
     Rentekontrakter -3.905 -9.583 
  Øvrige renteindtægter 439 581 
  Renteindtægter i alt 705.949 500.547 
      

2 Renteudgifter   
  Kreditinstitutter og centralbanker 141.209 60.237 
  Indlån og anden gæld 146.045 97.190 
 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 35 0 
  Efterstillede kapitalindskud 21.012 8.153 
 Øvrige renteudgifter 1.065 500 
  Renteudgifter i alt 309.366 166.080 
      

3 Brutto gebyrer og provisionsindtægter   
  Værdipapirhandel  57.362 52.162 
 Formuepleje 65.303 38.835 
 Betalingsformidling 15.910 14.725 
 Lånesagsgebyrer 8.151 12.925 
 Garantiprovision 26.027 25.997 
 Øvrige gebyrer og provisioner 15.834 15.351 
 Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt 188.587 159.995 
    
 Netto gebyrer og provisionsindtægter   
  Værdipapirhandel  41.834 31.095 
 Formuepleje 60.950 36.501 
 Betalingsformidling 15.640 13.916 
 Lånesagsgebyrer 5.832 9.949 
 Garantiprovision 26.029 25.997 
 Øvrige gebyrer og provisioner 7.838 8.086 
 Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt 158.123 125.544 
    

4 Kursreguleringer   
 Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -6.169 -1.613 
  Obligationer -5.886 -167 
  Aktier m.v. 61.076 28.780 
 Aktier i sektorselskaber 20.534 14.572 
  Aktier i Totalkredit A/S og Sparinvest Holding A/S 30.829 0 
  Valuta 11.723 6.019 
  Afledte finansielle instrumenter i alt -3.864 10.984 
 heraf   
     Rentekontrakter -4.560 8.462 
     Aktiekontrakter 696 2.522 
  Øvrige forpligtelser 20.736 
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-2.338 
  Kursreguleringer i alt 128.979 56.237 
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Noter 
1/1 - 31/12 2006 

1.000 kr. 
1/1 - 31/12 2005 

1.000 kr. 

Note 
 Tilpasset ændret  

regnskabspraksis 
5 Udgifter til personale og administration     

  
Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræ-
sentantskab     

     Direktion 5.200 4.505 
     Bestyrelse 738 726 
     Repræsentantskab 215 210 
     I alt 6.153 5.441 
  Personaleudgifter   
     Lønninger 97.618 87.045 
     Pensioner 9.282 8.334 
     Udgifter til social sikring 10.102 8.886 
     I alt 117.002 104.265 
  Øvrige administrationsudgifter 80.883 77.720 
  Udgifter til personale og administration i alt 204.038 187.426 
      

6 Antal beskæftigede   

 
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden  
omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget 270,6 250,9 

    
7 Skat   
  Beregnet skat af årets indkomst 128.279 109.561 

  Regulering af udskudt skat 17.853 -14.571 
  Regulering af tidligere års beregnet skat -5.086 0 
  Skat på nedskrivningskonto 0 1.895 
  Skat i alt 141.046 96.885 

      
 Effektiv skatteprocent (pct.)   
 Bankens aktuelle skatteprocent 28,0 28,0 

 
Regulering for skat af skattefrie indtægter og  
ikke fradragsberettigede omkostninger -2,5 -1,7 

 Regulering af skat vedrørende tidligere år -0,9 0,0 
 Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,5 
 Effektiv skatteprocent i alt 24,6 26,8 
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Note 
 Ultimo dec. 2006 

1.000 kr. 
Ultimo dec. 2005

1.000 kr. 
8 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 

samt hensættelser til tab på garantier   
    

 Individuelle nedskrivninger   

  
Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgåen-
de regnskabsårs afslutning 340.750 347.705 

  Nedskrivninger hhv. værdiregulering i årets løb 61.100 110.245 
 Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår -110.203 -98.060 
 Tabsbogført dækket af nedskrivninger -11.734 -19.140 

  
Akkumulerede individuelle nedskrivninger på balan-
cetidspunktet 279.913 340.750 

    
 Gruppevise nedskrivninger   

  
Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgåen-
de regnskabsårs afslutning  12.100 10.000 

 Nedskrivninger hhv. værdiregulering i årets løb 0 2.100 
 Tilbageførsel af nedskrivn. foretaget i tidl. regnskabsår -2.100 0 

 
Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på balance-
tidspunktet 10.000 12.100 

    

 
Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 
andre tilgodehavender på balancetidspunktet 289.913 352.850 

    
 Hensættelser til tab på garantier   

 
Akkumulerede individuelle hensættelser ved forudgående 
regnskabsårs afslutning 4.150 4.150 

 Hensættelser hhv. værdiregulering i årets løb 1.387 0 
 Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. regnskabsår -450 0 

 
Akkumulerede individuelle hensættelser på balance-
tidspunktet 5.087 4.150 

    

 

Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 
andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på 
garantier på balancetidspunktet 295.000 357.000 

    
9 Standset renteberegning   

 
Tilgodehavender med standset renteberegning udgør på 
balancetidspunktet 20.578 35.796 

    
10 Obligationer til dagsværdi   

  Børsnoterede 685.718 716.250 
  Obligationer til dagsværdi i alt 685.718 716.250 

    
11 Aktier m.v.   

 Børsnoterede på Københavns Fondsbørs 97.105 55.132 
 Børsnoterede på andre børser 132 274 
 Unoterede aktier 540 6.113 
 Sektoraktier 168.532 136.373 
 Øvrige kapitalandele 14.520 14.747 
 Aktier m.v. i alt 280.829 212.639 
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Ultimo dec. 2006 

1.000 kr. 
Ultimo dec. 2005

1.000 kr. 
12 Efterstillede kapitalindskud   

 Ansvarlig lånekapital:   
 Hovedstol 300 mio. kr., rentesats 3,995%, udløb 9/2 2014 298.816 0 
 Kursregulering af ansvarlig lånekapital -10.828 0 
 Hybrid kernekapital:   

 
Hovedstol 200 mio. kr., rentesats 4,795%, uendelig løbe-
tid 198.870 198.614 

 Kursregulering af hybrid kernekapital -7.570 2.338 
 Efterstillede kapitalindskud i alt 479.288 200.952 
    

13 Aktiekapital   
  Antal aktier á kr. 5 (stk.) 5.280.000 5.280.000 
  Aktiekapital i alt  26.400 26.400 
    

14 Egne kapitalandele    
  Egne kapitalandele optaget til  0  0 
  Markedsværdi udgør  129.278 84.063 
    
 Antal egne aktier (stk.):   
 Primo  112.084 126.240 
  Netto køb og salg af egne aktier i årets løb  7.618 -14.156 
  Ultimo 119.702 112.084 
    
 Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo 599 560 
 Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (pct.) 2,3 2,1 
    
 Samlet købssum for erhvervede aktier i årets løb 531.100 287.445 
 Samlet salgssum for afhændede aktier i årets løb 437.293 298.771 

    
15 Eventualforpligtelser   

    
 Garantier m.v.   
 Finansgarantier 1.830.027 1.601.820 
 Garantier for udlandslån 1.470.113 1.865.478 
 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.188.010 1.102.521 
 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 193.619 150.670 
 Øvrige garantier 121.850 421.369 
 Garantier m.v. i alt 4.803.619 5.141.858 
    
 Andre eventualforpligtelser   
 Uigenkaldelige kredittilsagn 0 50.000 
 Øvrige forpligtelser 3.695 3.140 
 Andre eventualforpligtelser i alt 3.695 53.140 
    

 

Til sikkerhed for clearing m.v. har banken overfor Dan-
marks Nationalbank ud af den samlede obligationsbe-
holdning pantsat obligationer med en samlet kursværdi på 160.434 96.376 
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Noter 
Note  

Ultimo dec. 2006 
1.000 kr. 

Ultimo dec. 2005 
1.000 kr. 

16 Kapitaldækningsopgørelse   
    
 Risikovægtede aktiver 16.525.109 13.297.521 
    
 Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse:   
 Kernekapital efter fradrag ekskl. hybrid kernekapital 1.525.437 1.338.244 
 Hybrid kernekapital 200.000 200.000 
 Kernekapital efter fradrag inkl. hybrid kernekapital 1.725.437 1.538.244 
 Ansvarlig lånekapital 300.000 0 
 Fradrag i / tillæg til basiskapital 0 149 
 Basiskapital efter fradrag 2.025.437 1.538.393 
    
 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 9,2% 10,1% 
 Kernekapitalprocent – Tier 1 10,4% 11,6% 
 Solvensprocent – Tier 2 12,3% 11,6% 
    

17 Diverse bemærkninger til: 
  

 

• antal aktier i styk for 2005 er tilrettet den i 2006 ændrede stykstørrelse på 
bankens aktier. 

Ændret
• ilrettet den ændrede regnskabspraksis, 

jf. afsnittet ”Regnskabspraksis og nøgletal” på side 6. 
 

Hovedtal, nøgletal for banken og nøgletal pr. 5 kroners aktie – side 1 
• Samlet ansvarlig kapital er opgjort som ultimo egenkapitalen inkl. foreslået udbytte m.v. tillagt 

den regnskabsmæssige værdi af efterstillede kapitalindskud. 
• Primo egenkapitalens forrentning før og efter skat er begge beregnet efter fradrag af udloddet 

udbytte m.v. 
• Nøgletal pr. 5 kroners aktie er for årene 2002-2005 alle tilrettet den i 2006 ændrede 

stykstørrelse på bankens aktier. 
 
Ege lignt  bankdrift – side 4 

• Sammenligningstal for årene 1997-2005 er tilrettet den ændrede regnskabspraksis, jf. afsnittet 
”Regnskabspraksis og nøgletal” på side 6. 

 
Not 3e 1  og 14 – side 14 

Oplysninger om 

 
 regnskabspraksis 
Generelt er sammenligningstal for årene 2000 - 2005 t
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Finanstilsynets officielle nøgletal 
for danske pengeinstitutter 

 
  2006 2005 2004 2003 2002 

Solvensprocent pct. 12,3 11,6 11,9 14,4 14,9

Kernekapitalprocent pct. 10,4 11,6 12,2 15,1 14,6

Egenkapitalforrentning før skat pct. 35,6 25,0 22,5 27,5 21,6

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 26,8 18,3 16,7 21,0 15,2

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 5,11 2,95 2,60 2,75 2,40

Renterisiko pct. 1,6 1,7 1,6 1,9 3,4

Valutaposition pct. 4,1 1,7 2,1 0,3 0,3

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

Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 185,2 164,9 147,1 127,6 133,3

Udlån i forhold til egenkapital  7,5 6,6 5,3 4,5 4,4

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 134,3 88,5 83,4 137,0 126,7

Årets udlånsvækst pct. 27,3 39,0 38,5 14,0 28,9

Summen af store engagementer pct. 116,1 73,3 95,5 90,9 55,3

Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 1,7 2,3 3,1 4,6 5,0

Årets nedskrivningsprocent pct. -0,39 -0,03 -0,04 0,11 -0,07

Andel af tilgodehavender med nedsat rente  0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Årets resultat pr. aktie * kr. 1.637,8 1.002,3 811,5 849,3 520,9

Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 6.631 5.862 5.325 4.473 3.888

Udbytte pr. aktie * kr. 600 550 500 175 0

Børskurs/årets resultat pr. aktie *  13,2 15,0 13,4 8,5 7,3

Børskurs/indre værdi pr. aktie * / **  3,26 2,56 2,04 1,62 0,98
 
 
*  Beregnet på grundlag af stykstørrelse 100 kr.  
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året. 
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