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Periodemeddelelse 1. kvartal 2008  
 
 
Kreditbanken har i 1. kvartal 2008 realiseret et perioderesultat på 23,7 mio. kr. 
før skat mod 17,9 mio. kr. i 1. kvartal 2007. I forlængelse heraf opjusterer ban-
ken sine forventninger til resultatet for 2008 med 10 mio. kr. til 50-60 mio. kr. 
før skat. 
 
 
 
Overskrifter for 1. kvartal 2008 

• Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 4 % til 31,0 mio. kr. 
• Positive kursreguleringer på 6,4 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i 1. kvartal 2007  
• Udgifter til personale og administration er faldet med 6 % til 13,8 mio. kr.  
• Nedskrivninger på udlån på -0,6 mio. kr. mod -0,4 mio. kr. i 1. kvartal 2007  
• Indlånene er steget med 18 % til 1.561 mio. kr.  
• Udlånene er steget med 17 % til 1.737 mio. kr.  
• Solvensprocent på 15,3 ved udgangen af 1. kvartal 2008.  
• Overdækning i lovkrav om likviditet på 105,5 % pr. 31. marts 2008 

 
 
 
Hovedtal 

1000 kr. 1. kvartal 1. kvartal Indeks Hele året  

  2008 2007  2007 

Netto rente- og gebyrindtægter 30.996 29.791 104 128.168 

Kursreguleringer  6.429 2.804 225 5.373 

Udgifter til personale og administration 13.771 14.650 94 59.823 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 526 456 115 2.627 

Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. -551 -366 -153 5.672 

Resultat før skat 23.702 17.924 131 65.706 

Resultat 17.813 13.159 135 49.799 

Egenkapital  360.394 316.342 114 350.306 

Indlån 1.561.474 1.323.355 118 1.529.473 

Udlån 1.737.237 1.482.979 117 1.708.031 

Balancesum 2.269.136 1.867.820 121 2.239.292 

Garantier 741.528 724.898 102 759.824 

 
 
 
Nøgletal 

1000 kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året  

  2008 2007 2007 

Solvensprocent 15,3 15,4 15,5 

Overdækning i forh. til lovkrav om likviditet % 105,5 43,0 102,5 
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Bankens resultat 
Kreditbanken har i 1. kvartal 2008 realiseret et perioderesultat på 23,7 mio. kr. mod 17,9 
mio. kr. i 1. kvartal 2007. At resultatet for 1. kvartal 2008 er 5,8 mio. kr. bedre end resul-
tatet for 1. kvartal 2007 – og samtidig bedre end det budgetterede – skyldes primært føl-
gende forhold:  
 

• Bankens netto rente- og gebyrindtægter er steget med i alt 1,2 mio. kr. Stigningen 
er sammensat af en fremgang i netto renteindtægterne på ca. 2,2 mio. kr. og et 
fald i gebyrindtjeningen på ca. 1 mio. kr. Sidstnævnte skyldes primært faldende 
aktivitet på værdipapirområdet 

• Kursreguleringer er steget fra 2,8 mio. kr. i 1. kvartal 2007 til 6,4 mio. kr. I 1. 
kvartal 2008 indgår ekstraordinært 5,9 mio. kr. i kursavance som følge af en efter-
betaling fra Totalkredit 

• Udgifter til personale og administration er faldet med 0,8 mio. kr. – fra 14,6 mio. 
kr. i 1. kvartal 2007 til 13,8 mio. kr. Omkostningsfaldet og –niveauet skyldes dels 
det forhold, at 1. kvartal 2007 indeholder ekstraordinære omkostninger som følge 
af bankens flytning af afdelingen i Aabenraa i 2007, dels det forhold, at banken 
praktiserer en tilpas stram omkostningsstyring.  

 
 
 
Bankens balance 
Indlånene udgjorde pr. 31. marts 2008 1.561 mio. kr. mod 1.323 mio. kr. pr. 31. marts 
2007 – svarende til en stigning på 18 %. Udlånene udgjorde pr. 31. marts 2008 1.737 
mio. kr. mod 1.483 mio. kr. pr. 31. marts 2007 – svarende til en stigning på 17 %.  
1. kvartal 2008 afspejler således et godt og bevidst match i bankens ind- og udlånsvækst.   
 
Bankens samlede forretningsomfang udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 2008 4.040 
mio. kr. mod 3.531 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2007 – svarende til en stigning på 
14 %. 
 
 
 
Likviditet og solvens 
Kreditbankens overdækning på likviditet var efter 1. kvartal på 105,5 %. Banken er tilpas 
uafhængig af dag-til-dag pengemarkedet, hvilket er et udtryk for, at banken fokuserer på 
såvel en balanceret vækst i sine ind- og udlån – jf. ovenfor - som på at sikre sig korte og 
mellemlange faciliteter på interbankmarkedet til finansiering af væksten. 
 
Bankens solvensprocent er ved udgangen af marts opgjort til 15,3 mod lovens krav på 8. 
Det forventes, at banken i 2. kvartal vil indgå i en ny modregningsaftale med Totalkredit. 
Aftalen medfører, at tab på lån formidlet af Kreditbanken til Totalkredit fremover alene 
kan modregnes i fremtidige provisioner til banken. Bankens tabsgarantier på ca. 323 mio. 
kr. over for Totalkredit vil herefter udgå og medføre en forbedring af bankens solvens på 
ca. 0,8 procentpoint.  
 
 
 
Begivenheder efter 31. marts 2008 
Der er ikke indtrådt begivenheder eller usædvanlige forhold efter 31. marts 2008, som 
væsentligt påvirker bankens økonomiske stilling.
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Opjustering af forventninger til resultatet for 2008 
Primært som følge af den omtalte ekstraordinære indtægt fra Totalkredit opjusterer Kre-
ditbanken forventningerne til resultatet for 2008 med 10 mio. kr. Banken budgetterer så-
ledes med et resultat i 2008 på i størrelsesordenen 50-60 mio. kr. før skat. 
 
 
 
Spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål til periodeoplysningen for 1. kvartal 2008 kan stilles til bankdirektør 
Lars Frank Jensen på telefon 73331700. 
 
 
 
Ulrich Jansen     Lars Frank Jensen 
bestyrelsesformand    bankdirektør 


