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Ledelsesberetning 
 
Hoved- og nøgletal  

 
 

 

 

  

 

Mio. kr. 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018

Resultatopgørelse

Nettorente- og gebyrindtægter 110 104 209

Kursreguleringer 16 -20 -34

Udgifter ti l  personale og adminis tration 84 77 153

Nedskrivninger på  udlån og ti lgodehavender mv. -2 -5 -7

Periodens  resultat før skat 43 13 29

Periodens  resultat 33 10 22

Balance

Aktiver i  a l t 7.628 6.971 7.023

Udlån og andre ti lgodehavender ti l  amortiseret kostpris 2.583 2.673 2.663

Indlån eksklus iv. pul jeindlån 6.009 5.432 5.469

Pul jeindlån 796 836 751

Egenkapita l  i  a l t 701 576 678

Forretningsomfang 1) 27.682 25.603 25.526

Nøgletal

Kapita lprocent 19,5% 17,3% 18,7%

Kernekapita lprocent 19,5% 17,3% 18,7%

Egenkapita l forrentning efter skat 4,8% 1,8% 6,0%

Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 1,18 1,20

Udlån  i  forhold ti l  indlån 38,3% 43,0% 43,2%

Periodens  udlånsvækst -3,0% -5,2% -5,1%

LCR krav 1.444,0% 244,2% 233,6%

Periodens  nedskrivningsprocent -0,1% -0,1% -0,2%

Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,6% 0,8% 0,7%

1) Defineret som summen af udlån, indlån, garantier, Totalkreditlån og depotværdi af Porteføljepleje.



 

Lægernes Bank – Halvårsrapport 2019  2 
 

Kort om Lægernes Bank 

Hvem er vi 

Lægernes Bank er for læger og lægestuderende og for 

deres husstande. Lægernes Bank er en del af koncer-

nen Lægernes Pension, der består af pensionskasse, 

investeringsforening og fuldservicebank.  

 

Kunderne i Lægernes Bank har adgang til attraktive 

bankydelser. Samtidig er banken en god forretning for 

sine ejere, dvs. Lægernes Pensions medlemmer. Sam-

driften mellem pension, bank og investering bidrager 

til lavere omkostninger for medlemmerne. Herudover 

bidrager banken med et stabilt afkast til lægernes pen-

sioner. 

 

Lægernes Bank tilbyder de fleste gængse bankforret-

ninger lige fra investeringskoncept, boligrådgivning og 

bankydelser, der dækker den daglige privatøkonomi, 

til rådgivning og finansiering af køb, salg og drift af læ-

gepraksis. Lægernes Bank giver mulighed for at opnå 

ekstra lave priser for de kunder, der benytter Læger-

nes Bank som deres foretrukne bank.  

 

46 pct. af pensionskassens medlemmer er kunder i 

Lægernes Bank.  

 

Målt på arbejdende kapital er Lægernes Bank den 23. 

største af de 65 danske pengeinstitutter. 

 
 
 
 

Halvåret i overblik 

Periodens resultat før skat var på 42,8 mio. kr. mod 

12,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er en stig-

ning på 237 pct., som primært stammer fra kursregule-

ringer på obligationer. 

 

Der er fastholdt et højt aktivitetsniveau i banken, og 

det samlede forretningsomfang (udlån, indlån, garan-

tier, Totalkreditlån og Porteføljepleje) steg til 27.682 

mio. kr. pr. 30. juni 2019, mod 25.526 mio. kr. ultimo 

2018, hvilket er en stigning på 8,4 pct., og dermed er 

væksten fra 2018 fortsat. 

 

Lægernes Bank gav et samlet afkast i 1. halvår 2019 til 

Lægernes Pension på 36,2 mio. kr. af den investerede 

kapital. I 1. halvår 2018 udgjorde afkastet 13,1 mio. kr. 

Den investerede kapital består af egenkapital samt hy-

brid kernekapital på i alt 701 mio. kr. pr. 30. juni 2019.  

 

Kundetilgangen fortsatte i 1. halvår 2019, der viste en 

nettotilgang på 355 nye kunder. Det samlede antal 

kunder udgjorde 37.883 pr. 30. juni 2019. 
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Periodens resultat

Periodens resultat før skat var på 42,8 mio. kr. mod 

12,7 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en 

stigning på 237 pct.  

 

Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 109,9 mio. 

kr. mod 104,5 mio. kr. i samme periode sidste år, sva-

rende til en stigning på 5 pct. 

 

Netto renteindtægter udgjorde 36,1 mio. kr. mod 30,1 

mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes 

primært. at renteudgifter på indlån er faldet, da Læ-

gernes Bank i 2019 ikke har benyttet kredittilsagnet fra 

Lægernes Pension. Rente af udlån faldt derimod som 

følge af faldende udlån.  

 

Gebyrer og provisionsindtægter udgjorde 74,4 mio. 

kr., hvilket er stort set uændret i forhold til samme pe-

riode sidste år. Porteføljepleje og Totalkreditlån er 

fortsat de væsentligste indtjeningskilder.  

 

De direkte gebyrindtægter fra Porteføljepleje udgjorde 

17,4 mio. kr. mod 16,4 mio. kr. i samme periode sidste 

år, hvilket svarer til en stigning på 6,1 pct. 

 

Gebyrindtægter i form af honorarer for investerings-

forvaltningsydelser fra Investeringsforeningen Læger-

nes Invest og Kapitalforeningen Lægernes Invest ud-

gjorde 28,2 mio. kr. mod 31,0 mio. kr. i samme peri-

ode sidste år, svarende til et fald på 9,2 pct. Faldet kan 

henføres til justering og effektuering af aftalegrundlag 

med institutionelle investorer ultimo 2018, lavere for-

mue i forvaltede afdelinger og i mindre grad omlæg-

ning fra aktie- til obligationsbaserede afdelinger. 

 

Gebyrindtægter fra Totalkredit steg til 17,7 mio. kr. fra 

15,3 mio. kr. året før. Det er en stigning på 15,7 pct., 

som stammer fra øget forretningsomfang. 

  

Kursreguleringer medførte en indtægt på 15,5 mio. kr. 

mod et tab på 19,6 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Indtægten består overvejende af kursgevinster på obli-

gationer og aktier m.v. med henholdsvis 7,5 mio. kr. og 

7,9 mio. kr. 

 

Udgifter til personale og administration blev 84,1 mio. 

kr. mod 76,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Det 

stigende omkostningsniveau fordeler sig på personale 

med 4,0 mio. kr. og administration med 3,2 mio. kr. 

Væksten i personaleomkostninger skyldes primært 

overenskomstmæssig lønstigning, stigende lønsumsaf-

gift og en mindre nettotilgang af personale. Stigningen 

i administrationsomkostninger skyldes især øgede IT-

omkostninger grundet øgede aktiviteter, systemudvik-

ling og generelle prisstigninger. 

 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. blev 

en indtægt på 1,9 mio. kr. mod en indtægt på 5,0 mio. 

kr. i samme periode sidste år. 

Balance og forretningsomfang   

Pr. 30. juni 2019 var balancen på 7.628 mio. kr. mod 

7.023 mio. kr. ultimo 2018. Det svarer til en stigning på 

8,6 pct.   

 

Bankens samlede forretningsomfang med kunder (ind-

lån, udlån, garantier, Totalkreditlån samt Portefølje-

pleje) blev pr. 30. juni 2019 på 27.682 mio. kr. mod 

25.526 mio. kr. ultimo 2018, hvilket er en stigning på 

8,4 pct.  

 

Banken oplever primært vækst i forretningsområderne 

Totalkreditlån og Porteføljepleje, som ikke indgår i ba-

lancen, samt i indlån. 

 

Væksten i Porteføljepleje er i 2019 præget af den posi-

tive markedsudvikling, samtidig med at antallet af af-

taler er steget med 249 stk. til i alt 8.013 aftaler. For-

retningsomfanget fra Porteføljepleje er på denne bag-

grund steget med 10,8 pct. til 10,2 mia. ultimo juni. 

 

Forretningsomfanget fra Totalkreditlån blev pr. 30. 

juni 2019 7.130 mio. kr. mod 6.595 mio. kr. ultimo 

2018, svarende til en stigning på 8,1 pct. Langt hoved-

parten og en fortsat stigende andel af Totalkreditudlå-

nene var fastforrentet med afdrag. 

 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 

er steget med 701 mio. kr. fra ultimo 2018 til 30. juni 
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2019, og størstedelen heraf er placeret i indskudsbevi-

ser i Nationalbanken. 
 

Udlån udgjorde 2.583 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 

2.663 mio. kr. ultimo 2018, svarende til et fald på 3,0  

pct. Faldet stammer primært fra lavere praksisfinan-

siering og en vis erstatning af bankens boliglån med 

Totalkreditlån. 

 

Beholdningen af værdipapirer udgjorde i alt 3.027 mio. 

kr. pr. 30. juni 2019, heraf var 2.937 mio. kr. placeret i 

korte danske dækkede eller særligt dækkede realkre-

ditobligationer. 

 

Puljeordninger udgjorde 796 mio. kr., hvilket var 45 

mio. kr. højere end ultimo 2018. Der oprettes ikke  

længere nye puljeaftaler. Kunderne tilbydes i stedet 

Porteføljepleje, der er et bedre og billigere alternativ. 

 

Det samlede indlån (inklusive puljeordninger) var pr. 

30. juni 2019 på 6.805 mio. kr. mod 6.220 mio. kr. ul-

timo 2018. Stigningen kan primært henføres til anfor-

dringsindlån. Stigningen i indlån er den primære årsag 

til den nævnte stigning i tilgodehavender hos kreditin-

stitutter og centralbanker. 

Kapitalforhold og kapitalprocent 

Bankens kapitalforhold fremgår af tabellen nedenfor. 

 

 
 

Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag var 451 mio. 

kr., svarende til 13,1 pct. af de samlede risikoekspone-

ringer, og bankens faktiske kapitalgrundlag udgjorde 

672 mio. kr. svarende til 19,5 pct. af risikoeksponerin-

gerne. 

 

I tillæg til solvensbehovet skal banken opfylde kravene 

til den kontracykliske buffer, kapitalbevaringsbufferen 

samt NEP-tillægget. Bankens tilstrækkelige kapital-

grundlag inkl. disse buffere udgjorde pr. 30. juni 2019 

16,5 pct. 

 

Der var således en overdækning på 3 pct.point, hvilket 

overstiger bestyrelsens mål om at have en kapitalover-

dækning på mindst 1,75 pct.point. 

 

Bankens solvensbehov udgjorde 13,1 pct. og steg i for-

hold til sidste år med 1,8 pct.point. 

 

Det er ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget er til-

strækkelig til at dække de risici, der er forbundet med 

bankens aktiviteter. Bestyrelsen forholder sig løbende 

til overdækningen. 

 

Der henvises i øvrigt til Lægernes Pension & Banks 

hjemmeside, hvor bankens individuelle solvensbehov 

offentliggøres under www.lpb.dk/bankrapporter sam-

tidig med, at halvårsrapporten offentliggøres.  

Risici 

Kreditrisici 

Banken yder primært lån til læger, der som segment 

vurderes at have en høj kreditværdighed. Bankens 

tabsrisiko på erhvervsengagementer knytter sig pri-

mært til situationer, hvor låntager er længerevarende 

syg, bliver invalid, dør eller bliver skilt, således at en 

praksis eventuelt må afhændes med tab. Banken har i 

langt de fleste erhvervssager pant i gruppelivs-

30. juni 2019 30. juni 2018 30. juni 2019 30. juni 2018

Søjle I – 8 pct. 8,0 8,0 275,4 262,0

Søjle II - risici der ikke er dækket af søjle I – kravet 5,1 3,3 175,2 109,0

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag (solvensbehov) 13,1 11,3 450,6 371,0

Kapitalbevaringsbuffer 2,5 1,9 86,1 62,0

Kontrakcyklisk buffer 0,5 0,0 17,2 0,0

NEP-til læg 0,4 0,0 15,1 0,0

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag inkl. kapitalbevaringsbuffere m.v. 16,5 13,2 569,0 433,0

Faktisk kapitalgrundlag (kapitalprocent) 19,5 17,4 672,2 570,0

Overdækning kapitalgrundlag ekskl. kapitalbevaringsbuffere m.v. 6,4 6,1 221,6 199,0

Overdækning kapitalgrundlag (regulatorisk overdækning) 3,0 4,2 103,2 137,0

Pct. af den samlede risikoeksponering Kapitalgrundlag (mio. kr.)

Tilstrækkeligt og faktisk kapitalgrundlag 

http://www.lpb.dk/bank
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forsikringer. Bankens tabsrisiko på privatengagemen-

ter knytter sig også primært til situationer, hvor lånta-

ger bliver længerevarende syg, invalid, dør eller bliver 

skilt. 

Renterisiko 

Den samlede renterisiko var pr. 30. juni 2019 56,3 mio. 

kr., hvilket hovedsageligt vedrører obligationsbehold-

ningen og obligationsbaserede investeringsforeninger. 

Bankens disponible beholdning af obligationer og obli-

gationsbaserede investeringsforeninger var pr. 30. juni 

2019 2.982 mio.kr. 

Aktierisiko 

Bankens aktiekursrisiko udgøres af den beholdning af 

aktier, som banken har i forbindelse med køb/salg af 

investeringsforeningsandele til bankens kunder. Den 

disponible beholdning af aktiebaserede investerings-

foreningsbeviser udgjorde pr. 30. juni 2019 44,6 mio. 

kr.  

 

Under aktier indgår kapitalandele i øvrige sektoraktier 

med 0,2 mio. kr.  

Valutarisiko 

Banken har valutakursrisiko på sin beholdning af inve-

steringsforeningsbeviser, hvor de underliggende akti-

ver er udenlandske, og på indestående på valutakonti i 

andre kreditinstitutter.  

 

Bankens disponible beholdning af investeringsfor-

eningsbeviser, hvor dele af de underliggende aktiver 

er udenlandske, udgjorde pr. 30. juni 2019 78,6 mio. 

kr., og bankens indestående på valutakonti i andre 

kreditinstitutter udgjorde 9,0 mio. kr.  

 

Likviditetsrisici 

Balancesammensætningen skal såvel på kort som på 

langt sigt sikre et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsbe-

redskab. Bankens overskudslikviditet består af likvide 

aktiver (obligationer, aktier og indskudsbeviser og kon-

tantindestående i Nationalbanken samt kontantinde-

ståender i øvrige pengeinstitutter). 

 

Bestyrelsens mål er at have en likviditetsoverdækning 

på mindst 50 pct. i forhold til LCR-kravet. Pr. 30. juni 

2019 var likviditetsoverdækningen i forhold til LCR-

kravet 1.444 pct. mod 244 pct. på samme tidspunkt 

sidste år. Stigningen i LCR-likviditetsoverdækningen i 

forhold til sidste år skyldes større indeståender i kre-

ditinstitutter og Nationalbanken, herunder beholdning 

af indskudsbeviser. 

Regnskabsmæssige skøn samt usikkerheder ved 
indregning og måling  

De anvendte skøn i relation til måling af aktiver og for-

pligtelser er baseret på forudsætninger, som ledelsen 

vurderer forsvarlige, men som er forbundet med usik-

kerhed.  

 

De væsentligste skøn og vurderinger vedrører ned-

skrivninger på udlån og tilgodehavender. Det er ledel-

sens opfattelse, at de usikkerheder, som er forbundet 

hermed, ikke er af væsentlig betydning for halvårsrap-

porten.  

Tilsynsdiamant 

Bestyrelsen har godkendt budget og prognose, der 

rækker fem år frem. Banken opfylder alle kravene til 

pejlemærkerne i perioden. Banken har ligeledes gen-

nem 1. halvår 2019 ligget indenfor alle grænserne. 

 
 
Begivenheder efter periodens regnskabsafslut-
ning  

Der er ikke fra balancedagen og frem til tidspunktet 
for regnskabets aflæggelse indtrådt forhold, som har 
indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten eller 
på bankens finansielle stilling.

Finansti l -

synets  

grænse

Bankens  

værdier

Summen af s tore eksponeringer (pct.) < 175 58,0

Udlånsvækst (pct.) <  20 -3,4

Ejendomseksponering (pct.) <  25 0,0

Funding-ratio   < 1,0 0,3

Likvidi tetspejlemærke (pct.)   >  100 1555,7

Finanstilsynets pejlemærker pr. 30. juni 2019
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Forventninger til 2019 

Der forventes fortsat vækst i både kundetilgang og for-

retningsomfang, herunder primært Porteføljepleje og 

Totalkreditlån, som vil blive afspejlet i niveauet for 

netto rente- og gebyrindtægter. 

 

Niveau for administrationsomkostninger og nedskriv-

ninger forventes fastholdt, mens det forventes, at 

kursreguleringer vil påvirke negativt i 2. halvår.  

 

Der forventes et samlet resultat efter skat i niveauet 

35 mio. kr. til 40 mio. kr.  
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Halvårsregnskab 

Resultat- og totalindkomstopgørelse  

 
  

2019 2018 2018

Note 1.000 kr. 1. halvår 1. halvår helår
 

Renteindtægter 47.157 49.401 100.307

Renteudgi fter 11.067 19.300 32.795

Netto renteindtægter 36.090 30.101 67.512

Udbytte af aktier mv. 3.380 3.500 3.500

Gebyrer og provis ions indtægter 74.442 74.478 144.844

Afgivne gebyrer og provis ionsudgi fter 4.059 3.583 7.046

Netto rente- og gebyrindtægter 109.853 104.496 208.810

2 Kursreguleringer 15.546 -19.564 -33.786

Udgifter ti l  personale og adminis tration 84.057 76.883 152.750

Andre dri ftsudgi fter 432 335 335

3 Nedskrivninger på  udlån og ti lgodehavender mv. -1.904 -4.982 -6.910

Resultat før skat 42.814 12.696 28.849

Skat 9.404 2.506 6.371

Periodens resultat 33.410 10.190 22.478

Totalindkomstopgørelse

Periodens totalindkomstopgørelse i alt 33.410 10.190 22.478
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Balance 

 
 

 

 

  

2019 2018 2018

Note 1.000 kr. 30. juni 30. juni 31. december

Aktiver
 

Kassebeholdning og anfordringsti lgodehavender hos  

centra lbanker 128.609 124.968 124.826

Ti lgodehavender hos  kreditinsti tutter og centra lbanker 954.553 301.377 253.651

4 Udlån og andre ti lgodehavender ti l  amortiseret kostpris 2.582.517 2.672.576 2.662.523

Obl igationer ti l  dagsværdi 2.936.705 2.800.129 3.003.752

Aktier mv. 90.448 95.519 97.450

Aktiver ti lknyttet pul jeordninger 795.690 836.402 750.839

Aktuel le skatteaktiver 24.763 37.642 23.165

Andre aktiver 111.538 100.131 104.139

Periodeafgrænsningsposter 2.686 2.717 2.721

Aktiver i alt 7.627.509 6.971.461 7.023.066

Passiver  

Gæld  

Gæld ti l  kreditinsti tutter og centra lbanker 57.014 55.501 54.129

Indlån og anden gæld 6.008.912 5.431.518 5.468.868

Indlån i  pul jeordninger 795.690 836.402 750.839

Andre pass iver 60.022 66.321 66.967

Periodeafgræningsposter 2 1 3

Gæld i alt 6.921.640 6.389.743 6.340.806

Hensatte forpligtelser

3 Hensættelse ti l  tab på garantier 700 785 794

3 Andre hensatte forpl igtelser 3.743 4.982 3.517

Hensatte forpligtelser i alt 4.443 5.767 4.311

Egenkapital

Aktiekapita l 254.100 154.100 254.100

Overført overskud 197.326 171.851 173.849

Egenkapital før hybrid kapital 451.426 325.951 427.949

Hybrid kapita l 250.000 250.000 250.000

Egenkapital i alt 701.426 575.951 677.949

Passiver i alt 7.627.509 6.971.461 7.023.066

5 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse 

 
  

Overført Egenkapital

 overskud eller før hybrid Hybrid Egenkapital

1.000 kr. Aktiekapital  underskud kapital i alt kernekapital*) I alt

Egenkapital 31. december 2017 154.100 183.566 337.666 250.000 587.666

Ændring af regnskabspraks is , IFRS 9 0 -15.065 -15.065 0 -15.065

Skatteeffekt, IFRS 9 0 3.315 3.315 0 3.315

Tilpasset egenkapital 1. januar 2018 154.100 171.816 325.916 250.000 575.916

Periodens  resultat 0 10.190 10.190 0 10.190

Totalindkomst i alt 0 10.190 10.190 0 10.190

Transaktioner med ejere:

Rente hybrid kernekapita l 0 -13.021 -13.021 0 -13.021

Skat af rente hybrid kernekapita l 0 2.866 2.866 0 2.866

Transaktioner med ejere i alt 0 -10.155 -10.155 0 -10.155

Egenkapital 30. juni 2018 154.100 171.851 325.951 250.000 575.951

Periodens  resultat 0 12.288 12.288 0 12.288

Totalindkomst i alt 0 12.288 12.288 0 12.288

Transaktioner med ejere:

Kapita ludvidelse 100.000 0 100.000 0 100.000

Rente hybrid kernekapita l 0 -13.192 -13.192 0 -13.192

Skat af rente hybrid kernekapita l 0 2.902 2.902 0 2.902

Transaktioner med ejere i alt 100.000 -10.290 89.710 0 89.710

Egenkapital 31. december 2018 254.100 173.849 427.949 250.000 677.949

Periodens  resultat 0 33.410 33.410 0 33.410

Totalindkomst i alt 0 33.410 33.410 0 33.410

Transaktioner med ejere:

Rente hybrid kernekapita l 0 -12.734 -12.734 0 -12.734

Skat af rente hybrid kernekapita l 0 2.801 2.801 0 2.801

Transaktioner med ejere i alt 0 -9.933 -9.933 0 -9.933

Egenkapital 30. juni 2019 254.100 197.326 451.426 250.000 701.426

Bankens  aktiekapita l  udgør 30. juni  2019 254.100 tkr. (30. juni  2018: 154.100 tkr.) fordelt på  aktier á  100 kr.

Aktiekapita len er ikke opdelt i  klasser. Aktiekapita len er forhøjet med 100 mio. kr. den 20. december 2018.

Lægernes  Pens ion, Frederiksberg, ejer 100 pct. a f aktiekapita len.

*) Den hybride kernekapita l  har uendel ig løbetid og beta l ing af hovedstol  og rente er frivi l l ig, hvorfor kapita len 

    regnskabsmæss igt behandles  som egenkapita l .
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis 

 
Halvårsregnskabet for Lægernes Bank A/S er aflagt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i lov om fi-
nansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse 

om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds-
mæglerselskaber m.fl. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til årsrapporten for 2018, hvortil der henvises.   
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2019 2018 2018

Noter, 1.000 kr. 1. halvår 1. halvår helår

2 Kursreguleringer

Obl igationer 7.490 -18.402 -32.058

Aktier mv. 7.869 -1.415 -2.285

Valuta 256 251 512

Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter

samt afledte finans iel le instrumenter i  a l t -69 2 45

Aktiver ti lknyttet pul jeordninger 51.556 -61.205 -117.058

Indlån i  pul jeordninger -51.556 61.205 117.058

Kursreguleringer i alt 15.546 -19.564 -33.786

3 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser 

til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris

Stadie 1 (fravær af betydelig stigning i kreditrisiko)

Nedskrivninger primo 8.291 13.081 13.081

Nye nedskrivninger, netto -399 -5.538 -4.790

Nedskrivninger ultimo 7.892 7.543 8.291

Stadie 2 (betydelig stigning i kreditrisiko)

Nedskrivninger primo 4.621 2.275 2.275

Nye nedskrivninger, netto -424 1.616 2.346

Nedskrivninger ultimo 4.197 3.891 4.621

Stadie 3 (kreditforringet)

Nedskrivninger primo 11.096 14.173 14.173

Nye nedskrivninger, netto -970 -847 -2.590

Tidl igere nedskrevet, nu endel igt tabt 224 470 487

Nedskrivninger ultimo 9.902 12.856 11.096

Hensættelser til tab på garantier 

Stadie 1 (fravær af betydelig stigning i kreditrisiko)

Hensættelser primo 663 571 571

Nye hensættelser, netto -49 -22 92

Hensættelser ultimo 614 549 663

Stadie 2 (betydelig stigning i kreditrisiko)

Hensættelser primo 82 62 62

Nye hensættelser, netto -45 125 20

Hensættelser ultimo 37 187 82
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2019 2018 2018

Noter, 1.000 kr. 1. halvår 1. halvår helår

3 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser 

til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter 

Stadie 3 (kreditforringet)

Hensættelser primo 49 49 49

Nye hensættelser, netto 0 0 0

Hensættelser ultimo 49 49 49

Hensættelser til tab på uudnyttede kredittilsagn 

Hensættelser primo 3.517 4.999 4.999

Nye hensættelser, netto 226 -15 -1.482

Hensættelser ultimo 3.743 4.984 3.517

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. indregnet i 

resultatopgørelsen

Nye nedskrivninger, netto -1.793 -4.769 -5.033

Tab uden forudgående nedskrivning 9 15 3

Indgået på  tidl igere afskrevne fordringer 252 316 510

Indregnet i resultatopgørelsen -2.036 -5.070 -5.540

Hensættelser til tab på garantier og utrukne kreditfaciliteter 

indregnet i resultatopgørelsen

Nye hensættelser, netto 132 88 -1.370

Indregnet i resultatopgørelsen 132 88 -1.370

I alt indregnet i resultatopgørelsen -1.904 -4.982 -6.910

Der har ikke været nedskrivninger på  ti lgodehavender hos

kreditinsti tutter og øvrige ti lgodehavender i  perioden.

4 Regnskabsmæssig værdi af udlån

Udlån og ti lgodehavender før nedskrivninger 2.604.508 2.696.866 2.686.531

Nedskrivninger 21.991 24.290 24.008

Udlån og nedskrivninger efter nedskrivninger 2.582.517 2.672.576 2.662.523
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5 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter i  Lægernes  Bank følgende:

Bestemmende indflydelse

Lægernes  Pens ion, Dirch Passers  Al lé 76, 2000 Frederiksberg, ejer 100 pct.

af aktierne i  Lægernes  Bank og har i  denne egenskab bestemmende ind-

flydelse. Lægernes  Bank indgår i  koncernregnskabet for Lægernes  

Pens ion, som er den s tørste og den mindste koncern, der udarbejdes

koncernregnskab for.

Øvrige nærtstående parter

Omfatter ti lknyttede og associerede vi rksomheder i  Lægernes  Pens ion,

samt for både Lægernes  Bank og Lægernes  Pens ions  disses  bestyrelse, 

di rektion og disses  nærtstående parter. 

Transaktioner med nærstående parter

Der har i  1. ha lvår 2019 været følgende s tørre transaktioner mel lem Lægernes

Bank og bankens  nærtstående parter :

Lægernes  Pens ion har indskudt hybrid kapita l indskud ti l  Lægernes  Bank

for i  a l t 250 mio. kr. Lånet forrentes  med den 5-årige swaprente i  DKK med 

et ti l læg på 10 pct.point. 

Lægerens  Bank har modtaget et uigenkaldel igt kreditti l sagn fra  Lægernes  

Pens ion på 600 mio. kr., som er uops igel igt for Lægernes  Pens ion. Banken

har i  2019 ikke trukket på  dette ti l sagn. Kreditti l sagnet forrentes  med den

tiårige toneangivende s tatsobl igation med et ti l læg på 5 pct.point.

Banken betaler 1,5 pct. i  årl ig provis ion af kreditti l sagnets  maks imum på

600 mio. kr.

Der er afta ler om fæl les  adminis tration og omkostningsrefus ion mel lem

Lægernes  Bank og Lægernes  Pens ion. Afregning af disse finder s ted på 

omkostningsdækkende bas is .
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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Lægernes Bank A/S for perioden 

1. januar til 30. juni 2019.  

 

Halvårsrapporten for 2019 er hverken revideret eller gennemgået af bankens revisor. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

 

Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt 

af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni 2019. 

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske for-

hold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.  

 

Frederiksberg, den 9. september 2019. 

 

 

 

Direktion:  

 

 

 

Chresten Dengsøe   

(adm. direktør)   

 

 

 

Bestyrelse:  

 

 

 

Peter Melchior               Tina Øster Larsen  Helle Søholm 

(formand)              (næstformand) 

 

 

 

Lise Gronø                                          Claus Jørgensen  Vagn Wulf Holm 
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Cvr nr. 15 96 66 37 
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DK-2000 Frederiksberg 

+45 33 12 21 41 

Bank reg.nr. 6771  

bank@lpb.dk  
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