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RESULTAT FOR DANMARKS SKIBSKREDIT A/S 

Danmarks Skibskredit A/S havde pr. 30. juni 2017 et udlån på DKK 34.670 mio., en balance på 
DKK 56.939 mio. og en egenkapital på DKK 9.110 mio. 

Periodens netto rente- og gebyrindtægter udgjorde DKK 356 mio. og periodens resultat efter skat 
DKK 145 mio.  

Kernekapitalprocenten var 19,3 pct. pr. 30. juni 2017 og det individuelle solvensbehov er beregnet 
til 9,7 pct. Det kombinerede kapitalbufferkrav er pr. 30. juni 2017 opgjort til 1,5 pct. Det 
individuelle solvensbehov inklusive det kombinerede kapitalbufferkrav er 11,2 pct., hvilket giver en 
solvensoverdækning på 8,1 pct. 

Likviditeten er fortsat god. Der er gennem tidligere foretagne obligationsudstedelser, og via 
tilstedeværelsen af en likvid egenbeholdning af obligationer, tilsikret likviditetsdækning for alle 
eksisterende udlån og lånetilbud frem til udløb. 
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HOVEDTAL FOR DANMARKS SKIBSKREDIT A/S 
1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET 

BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016 

 Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed 271 294 589 
Netto renteindtægter af finansvirksomhed 76 108 228 
Netto renteindtægter, i alt 347 403 817 
Netto rente- og gebyrindtægter, i alt 356 420 849 
Kursreguleringer 10 49 124 
Udgifter til personale og administration -75 -60 -120 
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. -103 -341 -610 
Resultat før skat 188 67 241 
Periodens resultat 145 52 188 

 Udlån 34.670 40.030 39.811 
Obligationer 17.076 21.580 19.730 
Egenkapital 9.110 10.017 9.164 
Balancesum 56.939 65.758 62.621 

NØGLETAL 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET 
2017 2016 2016 

 Nettorente- og gebyrindtægter, udlånsvirksomhed  
(mio. DKK) 280 312 621 
Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1,6 0,5 1,9 
Afkast finansvirksomhed (pct.) *) 1,8 1,3 3,0 
Kernekapital efter fradrag (mio. DKK) 8.832 9.817 8.781 
Egentlig kernekapitalprocent 
Individuelt solvensbehov inkl. kontracyklisk kapitalbuffer 

19,3 
11,2 

18,8 
9,3 

17,2 
10,7 

Omkostninger pr. indtægtskrone - O/I (pct.) **) 20,7 12,9 11,9 
Egenkapital i procent af udlån 26,3 25,0 23,0 

 Realiserede netto tab på udlån i procent af udlån 0,1 0,1 0,2 
Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,9 5,3 5,9 
Vægtet belåningsprocent efter nedskrivninger 62 63 66 
Andel af udlån dækket inden for 60 pct.  
markedsværdi (pct.) 90 91 88 

*)    Afkast finansvirksomhed er opgjort eksklusive afkast fra aktier og valuta. 
**) I beregning af nøgletallet "omkostninger pr. indtjeningskrone" er nedskrivninger udeladt. 

Medmindre andet er angivet, er nøgletallene opgjort i henhold til bilag 5 i Vejledning til 
regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
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LEDELSESBERETNING 

Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2017. 

Danmarks Skibskredit aflægger regnskab efter regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
(Regnskabsbekendtgørelsen). 

Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. 

RESULTATOPGØRELSE 
Nettoindtjeningen på udlånsvirksomheden inkl. gebyrer er faldet i 1. halvår 2017 og udgør DKK 
280 mio. mod DKK 312 mio. for 1. halvår 2016. Nedgangen i de samlede rente- og gebyrindtægter 
skyldes hovedsagelig et faldende udlån. Den gennemsnitlige valutakurs for USD for perioden er en 
smule højere end samme periode 2016, og har dermed mindsket faldet i rente- og gebyrindtægter.  

Rente og udbytte fra finansvirksomheden er faldet til DKK 76 mio. i 1. halvår 2017 fra DKK 108 
mio. i 1. halvår 2016 som en konsekvens af det meget lave renteniveau. 

For 1. halvår 2017 udgør kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en nettoindtægt på DKK 
10 mio. for perioden mod en nettoindtægt på DKK 49 mio. i 1. halvår 2016. I kursreguleringen for 
1. halvår 2017 er der indregnet en udgift på knap DKK 129 mio. i kurstab, der vedrører tilbagekøb
af tidligere udstedte obligationer for nominelt knap DKK 9 mia. I tilknytning til - og som 
finansiering af - opkøbet er der udstedt nye obligationer med længere løbetid. Kurstabet opstår da 
markedskurserne har været højere end de tilsvarende bogførte kurser, der er optaget til amortiseret 
kostpris. En større del af kurstabet vil isoleret set reducere de kommende års renteudgifter. 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør netto for 1. halvår 2017 en udgift på DKK 103 
mio. mod en udgift i tilsvarende periode i 2016 på DKK 341 mio. De højere nedskrivninger i 1. 
halvår 2016 kan primært henføres til offshore segmentet. Nedskrivninger følger selskabets 
sædvanlige  praksis. 

Der er i 1. halvår 2017 realiseret DKK 49 mio. i netto tab på udlån mod DKK 50 mio. i 1. halvår 
2016 og DKK 89 mio. for året 2016.  

Periodens resultat efter skat udgør et overskud på DKK 145 mio. mod et overskud på DKK 52 mio. 
for 1. halvår 2016. Resultatet for 1. halvår 2016 var negativt påvirket af betydelige nedskrivninger 
på offshore segmentet. 

BALANCE OG KAPITALFORHOLD 
Den samlede balance udgør DKK 56.939 mio. pr. 30. juni 2017 mod DKK 62.621 mio. pr. 31. 
december 2016.  

Udlånet er i 1. halvår 2017 faldet med DKK 5.141 mio. fra DKK 39.811 mio. pr. 31. december 
2016 til DKK 34.670 mio. pr. 30. juni 2017, svarende til et fald på 12,9 pct. Faldet i USD-kursen 
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har reduceret udlånet med DKK 2.297 mio. Herudover har der i 1. halvår 2017 været en tilgang af 
nye lån på DKK 1.003 mio. og ordinære samt ekstraordinære afdrag på lån for DKK 3.780 mio.  

De akkumulerede nedskrivninger til imødegåelse af tab, korrektivkontoen, er steget fra DKK 2.516 
mio. ultimo 2016 til DKK 2.591 mio. pr. 30. juni 2017.  

Udstedte obligationer er i 1. halvår 2017 faldet med DKK 638 mio. fra DKK 42.352 mio. pr. 31. 
december 2016 til DKK 41.714 mio. pr. 30. juni 2017. Der er i 1. halvår 2017 udstedt obligationer 
for nominelt DKK 11,1 mia. Udløb og tilbagekøb af obligationer udgjorde DKK 11,7 mia. Effekten 
er en forøgelse af den gennemsnitlige løbetid på de udestående obligationer. 

Obligationsbeholdningen udgør DKK 17.076 mio. pr. 30. juni 2017 mod DKK 19.730 mio. pr. 31. 
december 2016. Værdipapirbeholdningen består hovedsageligt af danske realkreditobligationer, 
mens en mindre del er placeret i danske statsobligationer. Obligationsbeholdningen er tilvejebragt 
ved investering af egne midler, repo af obligationer samt placering af provenu fra udstedte 
obligationer, der endnu ikke er udbetalt til allerede bevilgede eller forventede udlån. 

Kapitalprocenten er pr. 30. juni 2017 opgjort til 19,3 pct., hvilket er en stigning på 2,1 procentpoint 
i forhold til 31. december 2016. Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalgrundlaget.  

USD-KURSENS PÅVIRKNING AF RESULTAT 
Den gennemsnitlige USD-kurs for 1. halvår 2017 har været godt 684 mod knapt 671 for samme 
periode 2016, hvilket alt andet lige har påvirket nettorente- og gebyrindtægter positivt med DKK 7 
mio.  

Valutakursen for USD er faldet fra 705,28 ultimo 2016 til 651,65 pr. 30. juni 2017, svarende til et 
fald på 7,6 pct., hvilket alt andet lige har påvirket nedskrivningerne positivt med DKK 71 mio.  

Periodens resultat efter skat er samlet positivt påvirket med DKK 60 mio. 

HÆNDELSER INDTRUFFET EFTER BALANCEDAGEN 
Der er i perioden frem til offentliggørelsen af halvårsrapporten ikke indtruffet væsentlige 
hændelser, der påvirker det aflagte regnskab. 

SHIPPINGMARKEDET OG KONKURRENCESITUATIONEN 
Der er enkelte lyspunkter i horisonten for shipping. For det første er ordrebogen nu faldet til under 
10 pct. af sejlende flåde. Enkelte segmenter har fortsat en meget stor ordrebog, f.eks. store 
containerskibe, men generelt ser det pænere ud. For det andet er der en udbredt forventning til en 
positiv udvikling i økonomierne de kommende år. Endelig er der en udbredt forventning om, at 
implementering af nye miljøkrav til skibe vil medføre ophugning af ældre skibe i et større omfang 
end ellers. 

De svagt positive udsigter dæmpes dog af det overudbud af skibe, som lige nu plager de fleste 
segmenter. Det bliver derfor helt afgørende for en tilbagevenden til en periode med blot acceptabel 
indtjening, at der holdes igen med nye ordrer i den kommende tid. 
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Tankmarkedet har i første halvår oplevet en nedadgående trend, dels som følge af OPEC’s 
beslutning om at skære marginalt i produktionen, dels som følge af mange leveringer af 
nybygninger ind i et forvejen velforsynet marked. Tørlastmarkedet har fortsat den svagt positive 
trend siden det bundede ud i foråret 2016. Markedet er dog langt fra stabilt og kan hurtigt falde 
tilbage igen. Containermarkedet har oplevet stigende boxrater, men har en stor udfordring foran sig, 
idet leveringsbølgen af især de helt store skibe fortsætter de kommende 18-24 måneder. 
Offshoremarkedet oplever enkelte livstegn, men der er lange udsigter til fuld beskæftigelse for 
flåden igen. Sommersæsonen er snart slut og mange skibe vil vende tilbage til oplæg. LPG 
markedet har oplevet en stor flådevækst i de seneste to år, hvilket nu presser raterne ned på lave 
niveauer. 
 
Konkurrencesituationen er nogenlunde uændret i forhold til de seneste år. Der er en stadig mindre 
kerne af shippingbanker, som fortsat har kapacitet til udlån og som alle har fokus på de rederier, der 
har klaret sig gennem shippingkrisen. Indfasningen af allerede vedtaget og kommende 
bankregulering peger alt andet lige i retning af stigende låneomkostninger for rederierne. Men 
konkurrencen er så intens, at prisniveauet ikke har flyttet sig nævneværdigt i de seneste år. 
Eksportkreditinstitutterne i Asien er fortsat ofte konkurrencedygtige, når det kommer til finansiering 
af nybygninger fra de respektive lande. 
 
 
FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 2017 
Det er forventningen, at lånebogen vil udvise en svag stigning i 2. halvår 2017 målt i udlånsvaluta. 
Indtjeningen på nye lån forventes at være på niveau med den gennemsnitlige indtjening på det 
bestående udlån. 
 
Årets resultat før nedskrivninger og kursreguleringer forventes fortsat at blive lavere end i 2016. 
Udlånet målt i danske kroner vil som ventet være gennemsnitligt lavere end i 2016 og det påvirker 
indtjeningen i negativ retning. Udviklingen er blevet forstærket af faldet i USD-kursen i første 
halvår. 
 
Der kan ikke udtrykkes en mere konkret forventning som følge af de mulige påvirkninger fra 
nedskrivninger, kursreguleringer og udsving i USD-kursen, som er de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer selskabet er underlagt de resterende 6 måneder af regnskabsåret. 
 
Kapitalprocenten forventes at være på et højt niveau ved årets udgang. 
 
Selskabet offentliggør alene hel- og halvårsrapporter, idet en hyppigere rapportering ikke vurderes 
at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 
- 30. juni 2017 for Danmarks Skibskredit A/S.  

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regn-
skabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med 
yderligere danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer.  

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 
1. januar - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i 
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. 

København, den 30. august 2017 

DIREKTIONEN 

Erik Ingvar Lassen Per Schnack 
Adm. direktør Direktør 

BESTYRELSEN 

Eivind Drachmann Kolding Peter Nyegaard 
(Formand) (Næstformand) 

Marcus Freuchen Christensen Anders Damgaard Povl Christian Lütken Frigast 

Thor Jørgen Guttormsen Jacob Balslev Meldgaard Michael Nellemann Pedersen 

Christopher Rex Henrik Sjøgreen Henrik Rohde Søgaard 
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 

1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET
NOTE BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

Renteindtægter 631 786 1.831
Renteudgifter -284 -383 -1.015
Netto renteindtægter 347 403 817

Udbytte af aktier m.v - - -
Gebyrer og provisionsindtægter 9 17 32
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter - - -
Netto rente- og gebyrindtægter 356 420 849

3 Kursreguleringer 10 49 124
Andre driftsindtægter 0 - -
Udgifter til personale og administration -75 -60 -120
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -1 -1 -2

6 Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. -103 -341 -610
Resultat før skat 188 67 241

Skat -42 -15 -54
Periodens resultat 145 52 188

Anden totalindkomst - - 15
Skat af anden totalindkomst - - -3
Anden totalindkomst 0 0 12

Periodens totalindkomst 145 52 200
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B A L A N C E 

30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
NOTE BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

AKTIVER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.728 1.756 1.125
4, 5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 34.670 40.030 39.811

Obligationer til dagsværdi 17.076 21.580 19.730
Aktier m.v. 14 16 14
Grunde og bygninger
     Domicilejendomme 79 64 79
Øvrige materielle aktiver 8 9 9
Aktuelle skatteaktiver 202 204 149
Udskudte skatteaktiver 58 143 100
Andre aktiver 2.104 1.957 1.603
Aktiver, i alt 56.939 65.758 62.621

PASSIVER

Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.047 4.575 5.675

7 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 41.714 46.143 42.352
Aktuelle skatteforpligtelser 0 - -
Andre passiver 4.067 5.023 5.430
Gæld, i alt 47.829 55.741 53.457

8 Egenkapital
Aktiekapital 333 333 333
Bunden fondsreserve 8.343 8.343 8.343
Opskrivningshenlæggelser 21 10 21
Frie reserver 412 1.331 466
Egenkapital, i alt 9.110 10.017 9.164

Passiver, i alt 56.939 65.758 62.621

Ikke-balanceførte poster
Eventualforpligtelser 171 294 221
Andre forpligtende aftaler 1.540 1.889 1.710
Ikke-balanceførte poster, i alt 1.711 2.182 1.931
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Foreslået 
Bunden Opskrivnings- Frie udbytte for

BELØB I MIO. DKK Aktiekapital fondsreserve henlæggelse reserver regnskabsåret I alt

Egenkapital pr. 01.01.2016 333 8.343                10 1.279                413 10.378              

Udloddet udbytte vedrørende
  regnskabsåret 2015  -  -  -  - -413 -413 
Udloddet ekstraordinært udbytte  -  -  - -1.000               - -1.000               
Resultatdisponering  -  - 12 -11 199 200 
Egenkapital pr. 31.12.2016 333 8.343                21 267 199 9.164                

Udloddet udbytte vedrørende
  regnskabsåret 2016  -  -  -  - -199 -199 
Totalindkomst for perioden  -  -  - 145  - 145 

Egenkapital pr. 30.06.2017 333 8.343                21 412  - 9.110                
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NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og præsenteres i hele millioner med mindre andet er anført.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet 2016. Der henvises til årsrapporten for 2016 
for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal,
der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner.

Udarbejdelsen af halvårsrapporten forudsætter at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold,
der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor kritiske skøn har den 
væsentligste effekt på regnskabet er, ligesom ved udarbejdelse af årsrapporten for 2016, dagsværdi af finansielle instrumenter 
samt værdiansættelse og nedskrivninger af udlån.

Ny regnskabsbekendtgørelse
Med virkning fra 1. januar 2018 træder den nye internationale regnskabsstandard IFRS 9 i kraft, og Regnskabsbekendtgørelsen
er på baggrund heraf ved at blive opdateret. Udkast til ændringsforslag har været i høring i finanssektoren, og den endelige
udformning af reglerne i Regnskabsbekendtgørelsen forventes senere på året.

Selvom selskabet ikke aflægger årsrapport efter IFRS, vil de forventede nye regler i Regnskabsbekendtgørelsen påvirke
selskabets nedskrivningsmodel. Der pågår derfor et udviklingsarbejde i selskabet med henblik på at tilpasse nedskrivnings-
modellen til de nye regler, og førstegangsanvendelsen forventes at medføre en mindre stigning i nedskrivningsbehovet. 
Med den nuværende viden og baseret på lånebogen pr. 30. juni 2017 forventes der en førstegangseffekt i niveauet
DKK 100-250 mio.
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1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET
HOVEDTAL I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 2 Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed 271 294 589
Netto renteindtægter af finansvirksomhed 76 108 228
Netto renteindtægter, i alt 347 403 817
Netto rente- og gebyrindtægter, i alt 356 420 849
Kursreguleringer 10 49 124
Udgifter til personale og administration -75 -60 -120 
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. -103 -341 -610 
Resultat før skat 188 67 241
Periodens resultat 145 52 188

Udlån 34.670 40.030 39.811
Obligationer 17.076 21.580 19.730
Egenkapital 9.110 10.017 9.164
Balancesum 56.939 65.758 62.621

1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET
NØGLETAL 2017 2016 2016

Egentlig kernekapitalprocent 19,3 18,8 17,2
Kernekapitalprocent 19,3 18,8 17,2
Samlet kapitalprocent 19,3 18,8 17,2
Periodens egenkapitalforrentning før skat (pct.) 2,1 0,7 2,5
Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1,6 0,5 1,9
Indtjening pr. omkostningskrone *) 2,0 1,2 1,3
Indtjening pr. omkostningskrone (ekskl. nedskrivninger) 4,8 7,7 8,0
Valutaposition (pct.) 7,3 5,2 4,5
Udlån i forhold til egenkapital 3,8 4,0 4,3
Periodens udlånsvækst (pct.) -12,9 -7,3 -7,8 
Periodens nedskrivningsprocent 0,3 0,8 1,4
Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,9 5,3 5,9
Afkastningsgrad (pct.) 0,3 0,1 0,3

*) Nøgletallet indtjening pr. omkostningskrone skal jf. vejledningen opgøres inkl. nedskrivninger på udlån.
Nøgletalsoversigten er suppleret med et nøgletal for indtjening pr. omkostningskrone, hvori nedskrivninger er udeladt af beregningen.

Nøgletal er opgjort i henhold til Bilag 5 i Finanstilsynets Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
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1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 3 KURSREGULERINGER

Obligationer -107 582 487
Aktier m.v. 0 -3 -6
Valuta -11 -5 4
Afledte finansielle instrumenter 128 -524 -361
Kursreguleringer, i alt 10 49 124

30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 4 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Ved årets begyndelse 39.811 43.171 43.171
Tilgang af nye lån 1.003 2.265 4.560
Ordinære afdrag og indfrielser -2.979 -3.039 -5.589
Ekstraordinære indfrielser -801 -1.295 -2.843
Nettoforskydning vedr. revolverende kreditfaciliteter -7 -122 -174
Valutakursregulering af udlån -2.297 -649 1.236
Periodens ændring i amortiseret kostpris 15 7 11
Periodens afskrivninger og nedskrivninger -75 -307 -559
Ved periodens afslutning 34.670 40.030 39.811

NOTE 5 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Udlån, brutto til statusdagens kurs 37.261 42.295 42.328
Nedskrivninger på udlån -2.591 -2.265 -2.516
Udlån, i alt 34.670 40.030 39.811

Samlet udlån
Udlån til dagsværdi 35.314 40.351 40.340
Udlån til amortiseret kostpris 34.670 40.030 39.811

Udlån til dagsværdi er en approksimation baseret på amortiseret
kostpris tillagt dagsværdien af fastforrentede udlån.

Udlån med individuelle nedskrivninger
Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for
værdiforringelse (OIV).

Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår 5.658 4.113 6.389
Nedskrivning -1.953 -1.055 -1.819
Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår, i alt 3.705 3.058 4.570

Øvrige udlån med OIV 980 1.702 608
Nedskrivning -285 -470 -157
Øvrige udlån med OIV, i alt 695 1.232 451

Udlån med individuelle nedskrivninger, i alt 4.400 4.290 5.021

Der henvises til note 12 med belåningsgradsintervaller for hele
udlånsporteføljen samt for individuelt nedskrevne udlån.
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30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 6 NEDSKRIVNINGER

På debitorer er foretaget følgende nedskrivninger
Individuelle nedskrivninger 2.238 1.526 1.977
Nedskrivninger med gruppevist element 353 739 540
Nedskrivninger, i alt 2.591 2.265 2.516

I procent af udlån, nedskrivninger og afgivne garantier
Individuelle nedskrivninger  6,0 3,6 4,6
Nedskrivninger med gruppevist element 0,9 1,7 1,3
Nedskrivninger, i alt 6,9 5,3 5,9

Nedskrivningerne fordeler sig således
I udlån er modregnet 2.591 2.265 2.516
Nedskrivninger, i alt 2.591 2.265 2.516

Udvikling i nedskrivningerne    
Ved årets begyndelse 2.516 1.958 1.958
Tilgang af nye nedskrivninger 316 710 1.214
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger -177 -353 -560
Tab, der var nedskrevet -64 -50 -95
Nedskrivninger, i alt 2.591 2.265 2.516
   
Tab og nedskrivninger på debitorer
Tilgang af nye nedskrivninger -316 -710 -1.214
Indtægtsførte nedskrivninger 177 353 560
Reklassifikation af renter 21 16 38
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 15 0 6
Tab og nedskrivninger på debitorer, i alt -103 -341 -610

NOTE 7 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Ved årets begyndelse 42.352 45.067 45.067
Tilgang via blokemissioner i perioden 11.035 3.920 6.337
Amortisering af kostpris  -6 16 28
Justering for regnskabsmæssig sikring 22 24 -163
Valutakursregulering -251 -97 99
Egne obligationer -150 465 465
Afgang ved ordinær og ekstraordinær indfrielse -11.288 -3.251 -9.481
Ved periodens afslutning 41.714 46.143 42.352

Specifikation af udstedte obligationer

Obligationer udstedt i DKK
Stående lån 38.167 40.186 37.818
Amortiserende CIRR-obligationer 681 896 739
Danske obligationer, i alt 38.848 41.082 38.557

Obligationer udstedt i udenlandsk valuta
Amortiserende CIRR-obligationer, til statusdagens valutakurs 2.866 5.062 3.795
Obligationer udstedt i udenlandsk valuta, i alt 2.866 5.062 3.795

Udstedte obligationer, i alt 41.714 46.143 42.352
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30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 8 EGENKAPITAL

Aktiekapital
A-aktier 300 300 300
B-aktier 33 33 33
Aktiekapital, ialt 333 333 333

Bunden fondsreserve 8.343 8.343 8.343
Opskrivningshenlæggelser 21 10 21
Frie reserver 412 1.331 267
Foreslået udbytte for regnskabsåret  -  - 199
Egenkapital, i alt 9.110 10.017 9.164

 
Aktiekapitalen er fordelt på følgende aktiestørrelser:

A-aktier            300.000.000 stk. á 1,00 DKK
B-aktier              33.333.334 stk. á 1,00 DKK

For hver 1,00 DKK A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens hver 1,00 DKK B-aktie giver ret til 1 stemme.

NOTE 9 KAPITALDÆKNING

Egentlig kernekapital
Aktiekapital A-aktier 300 300 300
Aktiekapital B-aktier 33 33 33
Bunden fondsreserve 8.343 8.343 8.343
Opskrivningshenlæggelse 21 10 25
Frie reserver 412 1.331 463
Egentlig kernekapital før fradrag, i alt 9.110 10.017 9.164

Fradrag i egentlig kernekapital
Foreslået udbytte 199
Periodens løbende overskud 145 52  - 
Merbelastning i henhold til Bekendtgørelsen 86 104 142
Forsigtig værdiansættelse iht. CRR artikel 105 26 30 28
Fradrag i henhold til overgangsbestemmelserne vedr. B-aktiekapital *) 20 13 13
Fradrag i egentlig kernekapital, i alt 277 199 383

Egentlig kernekapital efter fradrag 8.832 9.817 8.781

Kapitalgrundlag efter fradrag 8.832 9.817 8.781

Risikoeksponeringer
Risikoeksponering på aktiver uden for handelsbeholdning 37.068 42.849 42.153
Risikoeksponering på ikke balanceførte poster 940 1.236 1.075
Risikoeksponering med modpartsrisiko uden for handelsbeholdningen 1.319 1.377 1.659
Risikoeksponering med markedsrisiko 4.607 5.200 4.383
Risikoeksponering på operationel risiko 1.725 1.687 1.725
Den samlede risikoeksponering, i alt 45.659 52.348 50.995

Egentlig kernekapitalprocent 19,3 18,8 17,2
Kernekapitalprocent 19,3 18,8 17,2
Samlet kapitalprocent 19,3 18,8 17,2

Risikoeksponering med markedsrisiko fordeles således:
Positionsrisiko på gældsinstrumenter 3.937 4.660 3.959
Positionsrisiko på aktier 27 32 27
Valutaposition 642 509 397
Vægtede poster med markedsrisiko, i alt 4.607 5.200 4.383

*) Indregnet med 40 pct. iht. overgangsregler i CRR art. 484 pr. 30. juni 2017 (1. januar - 31. december 2016 indregnet med 60 pct.).
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NOTE 10 NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse.

Nærtstående parter omfatter fra 15. november 2016 herudover Danmarks Skibskredit Holding A/S, der har en
ejerandel i selskabet på 86,2 pct. og besidder mere end 20 pct. af stemmerettighederne i selskabet.

Danmarks Skibskredit Holding A/S ejes af Axcel, PFA og PKA hver med mere end 20 pct. af aktiekapitalen og
besidder hver over 20 pct. af stemmerettighederne, hvorfor de ligeledes er nærtstående parter til
Danmarks Skibskredit A/S.

Transaktioner med direktion og bestyrelse omfatter alene aflønning.

Transaktioner med nærtstående parter vedrørende udlån og lånetilbud udgør nominelt 
DKK 1.081 mio. pr. 30. juni 2017 (pr. 31. december 2016: DKK 0).

Endvidere omfatter transaktioner med nærtstående parter afregning af administrationsydelser fra Danmarks
Skibskredit Holding A/S samt udbytte til Danmarks Skibskredit Holding A/S.

Foruden ovennævnte har der ikke været øvrige transaktioner med nærtstående parter.

For nærtstående før 15. november 2016 omfattede øvrige transaktioner med nærtstående parter indlån og gæld,
transaktioner med finansielle instrumenter i form af swapaftaler, valutaterminsforretninger, forward
rente- og valutaaftaler samt fondsterminsforretninger m.v. foretaget på markedsvilkår. I særlige
tilfælde har vilkår dog været fastsat i overensstemmelse med værftsstøtteordninger eller internationale regler om
statslig medvirken til finansiering af nybygning af skibe.
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30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 11 FØLSOMHED OVER FOR MARKEDSRISICI

Renterisiko
Selskabet har en betydelig egenkapital, der primært er investeret i
danske stats- og realkreditobligationer. En del af
obligationsinvesteringerne er i fastforrentede fordringer, hvor
renterisikoen delvis afdækkes med DKK eller EUR renteswaps.
I de interne opgørelser er forudsat, at EUR-renter og DKK-renter er
fuldt korreleret.

Renterisikoen beregnet i henhold til interne opgørelsesmetoder for
en ændring i renten på + 1 procentpoint vil beregningsteknisk
medføre: -173 -105 -114

Renterisikoen beregnet i henhold til interne opgørelsesmetoder for
en ændring i renten på - 1 procentpoint vil beregningsteknisk
medføre: 133 43 84

Valutarisiko
Størstedelen af selskabets udlån er i USD. Størstedelen  af
skibspanterne, der ligger til sikkerhed for udlånet, værdiansættes
ligeledes i USD. Ved opgørelse af sikkerhedsværdien af
skibspanterne, til brug for opgørelse af nedskrivningsbehovet ved
værdiforringelse, foretages et fradrag i forhold til markedsværdien af
skibet, jf. note 1, Anvendt Regnskabspraksis. På udlån, hvor der er
foretaget nedskrivninger, vil der derfor typisk være en forskel i USD
mellem engagementets størrelse og sikkerhedsværdierne. De
regnskabsmæssige nedskrivninger vil alt andet lige derfor påvirkes
negativt ved stigninger og positivt ved fald i USD/DKK kursen. Som
følge af at en mindre del af udlånet er i anden valuta end USD, mens
de pågældende skibspanter værdiansættes i USD, reduceres den
samlede positive nettoeffekt fra et fald i USD-kursen, hvorved
følsomheden ikke er symmetrisk ved ændringer i USD-kursen.

Derudover er størstedelen af indtjeningen fra udlånsvirksomheden i
USD, hvorved en stigning i USD-kursen alt andet lige vil bevirke
stigende indtjening fra udlånsvirksomheden og modsat ved et fald i
USD-kursen.

En stigning i kursen på USD med 1 DKK
  Ændring af såvel resultat som egenkapital -38 -85 -13
  Ændring i kapitalprocent i procentpoint -1,9 -1,8 -1,6

Et fald i kursen på USD med 1 DKK
  Ændring af såvel resultat som egenkapital 8 2 -8
  Ændring i kapitalprocent i procentpoint 2,3 2,2 1,9

Indvirkning på periodens resultat og egenkapital ved ændring i
kursen på USD forudsætter en permanent ændring på en 1 DKK i et
helt regnskabsår.
Indvirkningen omfatter både ændringen i værdien af den løbende
netto rente- og gebyrindtjening samt ændringen i behovet for
nedskrivninger som følge af ændring i kursen på USD.

Påvirkning på kapitalprocent ved ændring i kursen på USD indtræder
umiddelbart ved ændringen i kursen, da den overvejende del af udlån,
garantier og afgivne lånetilbud er foretaget i denne valuta.
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30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
BELØB I MIO. DKK 2017 2016 2016

NOTE 12 KREDITRISIKO I UDLÅNSPORTEFØLJEN

Eksponeringer før nedskrivninger opdelt på klassifikationsintervaller, målt på nominel restgæld
(beløb i mio. DKK).

KLASSIFIKATION UDLÅN OG UDLÅN OG UDLÅN OG
GARANTIER GARANTIER GARANTIER

30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER
2017 2016 2016

1 - 2 0 0 0
3 - 4 7.786 9.484 8.942
5 - 6 10.671 10.771 12.950
7 - 8 9.665 15.520 9.997
9 - 10 2.809 1.153 3.813

11 5.788 5.601 6.411
12 851 214 586

I alt 37.570 42.743 42.699

Klassifikation 11 og 12 er udlån i OIV.

Beskrivelse af sikkerheder
Alle udlån er ydet mod 1. prioritets skibspant, transport i skibets
primære forsikringer samt eventuelle supplerende sikkerheder.

Procentvis fordeling af udlån og garantier efter nedskrivninger opgjort i belåningsgradsintervaller,
målt på nominel restgæld.

BELÅNINGSGRADS- ANDEL AF UDLÅN ANDEL AF UDLÅN ANDEL AF UDLÅN
INTERVAL 30. JUNI 2017 30. JUNI 2016 31. DEC. 2016

 0 - 20% 34% 34% 32%
 20 - 40% 32% 32% 31%
 40 - 60% 24% 25% 25%
 60 - 80% 9% 8% 11%
 80 - 90% 1% 1% 1%

 90 - 100% 0% 0% 0%
Over 100% 0% 0% 0%

Af ovenstående tabel kan udledes, at pr. 30. juni 2017 er 90 pct. (ultimo 2016: 88 pct.) af udlånsbeløbet er sikret ved pant, der
ligger inden for 60 pct. af den senest opgjorte markedsværdi af pantet, og 99 pct. (ultimo 2016: 99 pct.) af udlånene ligger
inden for 80 pct. af den senest opgjorte markedsværdi af pantet.

Den vægtede belåningsgrad på udlånsporteføljen udgør 62 pct. (ultimo 2016: 66 pct.) efter nedskrivninger.

Markedsværdien på skibe i udlånsporteføljen er siden ultimo 2016 generelt set faldet med 9,9 pct. målt i
DKK og faldet med 2,5 pct. målt i USD.

Kreditkvaliteten på de udlån der hverken er i restance eller nedskrevne
Samtlige udlån er gennemgået for en vurdering af nedskrivningsbehovet og selskabet har foretaget de
regnskabsmæssige nedskrivninger, som selskabet finder nødvendige.

Kreditkvaliteten af de udlån, der herefter ikke er nedskrevne og heller ikke er i restance, betragtes som
værende god.

Restancer
På alle udlån i restance er der foretaget fuld nedskrivning af blanco.

Procentvis fordeling af udlån og garantier med individuelle nedskrivninger, jf. note 6.
Fordelingen er opgjort efter nedskrivninger i belåningsgradsintervaller, målt på nominel restgæld.

BELÅNINGSGRADS- ANDEL AF UDLÅN ANDEL AF UDLÅN ANDEL AF UDLÅN
INTERVAL 30. JUNI 2017 30. JUNI 2016 31. DEC. 2016

 0 - 20% 36% 35% 34%
 20 - 40% 36% 35% 33%
 40 - 60% 25% 25% 27%
 60 - 80% 3% 5% 6%
 80 - 90% 0% 0% 0%

 90 - 100% 0% 0% 0%
Over 100% 0% 0% 0%

Af ovenstående tabel kan udledes, at pr. 30. juni 2017 er 97 pct. (ultimo 2016: 94 pct.) af udlånsbeløbet sikret ved pant, der
ligger inden for 60 pct. af den seneste opgjorte markedsværdi af pantet, og 100 pct. (ultimo 2016: 100 pct.) af udlånene ligger
inden for 80 pct. af den seneste opgjorte markedsværdi af pantet.

Den vægtede belåningsgrad på individuelt nedskrevne udlån udgør 56 pct. efter nedskrivninger (ultimo 2016: 61 pct.).
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NOTE 13 SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING

Beskrivelse af finansielle risici og politikker for styring af finansielle risici fremgår af afsnit om risikostyring i
årsrapporten for 2016, hvortil der henvises.
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