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Hovedpunkter Selskabsoplysninger

- Resultat før skat 3,5 mio. kr

- Basisindtjening eksl. udgifter til Bankpakke 1 udgør 10,4 mio. kr.

- Kursreguleringer er positive med 5,1 mio. kr.

- Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør 8,7 mio. kr.

- Udlån uændret på 1,2 mia. kr.

- Indlån stiger med 0,3 mia. kr. til 1,8 mia. kr

- Forventninger til basisindtjeningen for 2010 fastholdes til 20 - 25 mio. kr.

- Solvensprocent på 16,4

- Likviditetsmæssig overdækning på 329%

- Sammenfattende vurderes resultatet som tilfredsstillende.
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