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Ledelsesberetning
Særlige begivenheder
Danmarks Skibskredit A/S offentliggør hel- og halvårsrapporter. Der er ikke tidligere offentliggjort
kvartalsrapporter eller kvartalsmeddelelser, da en hyppigere rapportering ikke vurderes at have
indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. Som følge af Moody’s udmeldinger har
selskabet undtagelsesvis valgt at offentliggøre en kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2012.
Moody’s Investors Service har den 15. februar 2012 placeret 114 finansielle institutioner i 16
europæiske lande ”under review for possible downgrade”. Danmarks Skibskredit A/S er placeret
”under review for possible downgrade” med op til 5 trin (notches).
Moody’s har i sin begrundelse for at placere Danmarks Skibskredit ”under review” blandt andet
anført, at indtjeningen forventes at være vigende, og at der som følge af at shipping er en volatil
branche må forventes betydelige tab. Disse forventninger har Moody’s udtrykt siden medio 2009.
Moody’s forventes fortsat at offentliggøre sin beslutning om eventuelle ændringer i ratingen medio
maj, men har også tilkendegivet at det kan ske senere.
Kvartalsmeddelelsen viser en positiv udvikling i indtjeningen på udlån. De samlede nedskrivninger
forøges med 0,1 % af udlånet, mens der i 1. kvartal ikke er konstateret tab på udlån. De faktisk
realiserede tab siden krisens start i 2008 er dermed fortsat på et beskedent niveau, og kreditkvaliteten må på trods af krisen i flere shipping segmenter betegnes som god. Som anført i
risikorapporten for 2011 lå 90 % af udlånet inden for en belåningsgrad på 60 % ved udgangen af
2011.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2011, hvortil der henvises.

Resultat
Resultatet for perioden udviser et overskud på DKK 137 mio. mod et overskud på DKK 244 mio.
for hele året 2011. Resultatet anses for tilfredsstillende.
Nettorenteindtægterne af udlånsvirksomheden udgør DKK 104 mio. for perioden, hvilket er en
stigning på 20 pct. i forhold til den gennemsnitlige nettoindtjening pr. kvartal i 2011. Resultatet er
positivt påvirket af en forøget gennemsnitlig marginalindtjening på udlånsporteføljen.
Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på DKK 72 mio. mod en udgift på DKK 333 mio. for året
2011. Nedskrivningssaldoen udgør DKK 2.407,3 mio. svarende til 4,7 pct. af udlån og garantier.
Ultimo 2011 udgjorde nedskrivningssaldoen 4,6 pct. af udlån og garantier.
Afkastet fra kapitalforvaltningen i perioden har været tilfredsstillende med en nettorenteindtjening
på DKK 120 mio. samt positive kursreguleringer på DKK 42 mio.
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Hovedtal for Danmarks Skibskredit A/S
i DKK mio.

1. kvartal
2012

Året
2011

104
120
224
13
237
42
-24
-72
182
137

348
476
824
56
886
-135
-90
-333
326
244

47.640
26.284
899
9.596
78.622

46.948
26.944
899
9.666
78.998

16,8
16,8
11,3
5,0
1,5
0,1
4,7

16,3
16,3
8,3
4,9
-5,1
0,7
4,6

Hovedtal resultatopgørelse
Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed
Netto renteindtægter af finansvirksomhed
Netto renteindtægter i alt
Gebyrer og provisionsindtægter
Netto rente- og gebyrindtægter
Kursreguleringer
Udgifter til personale og administration
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.
Resultat før skat
Periodens resultat
Hovedtal balance
Udlån
Obligationer
Efterstillede kapitalindskud
Egenkapital
Balancesum
Nøgletal
Solvensprocent
Kernekapitalprocent
Indtjening pr. omkostningskrone (excl. nedskrivninger)
Udlån i forhold til egenkapital
Periodens udlånsvækst (pct.)
Periodens nedskrivningsprocent
Akkumuleret nedskrivningsprocent

Oversigten indeholder ikke sammenligningstal for 1. kvartal 2011, da selskabet ikke tidligere har
offentliggjort kvartalsmeddelelser.
Kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal 2012 er ikke reviewet eller revideret.
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