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Fondsbørsmeddelelse 1/2022 

 

Kreditbanken præciserer forventningen til resultatet for 2021 og melder ud om 

forventningen til 2022  

Kreditbanken opjusterede 2. juli 2021 forventningen til resultatet før skat for 2021 fra 70-100 

mio. kr. til 100-130 mio. kr. Banken kan nu præcisere, at resultatet før skat for 2021 forventes 

at blive på 116,4 mio. kr.  

 

I 2022 forventer banken at kunne realisere et resultat før skat på 60-80 mio. kr. Spændet i 

forventningen til resultatet skyldes, at banken i sine forecast opererer med 2 forskellige 

scenarier.  

 

Toppen af intervallet på 60-80 mio. kr. afspejler et scenarie, hvor banken i 2022 forudser et 

aktivitets- og indtjeningsniveau på niveau med 2021. Den markante ændring i resultat før skat 

fra 2021 til 2022 skyldes især 3 forhold. For det første, at banken i 2022 ikke budgetterer med 

at kunne tilbageføre nedskrivninger på udlån. For det andet, at banken i 2022 ikke budgetterer 

med at kunne opnå kursgevinster på niveau med 2021. Og for det tredje, at banken i 2022 

øger sine omkostninger til it og til medarbejdere – sidstnævnte som følge af, at banken har 

ønsket at styrke sin organisation såvel i arbejdet med kunderne som i relation til compliance 

og bæredygtighed. 

 

Bunden af intervallet på 60-80 mio. kr. afspejler et scenarie, hvor banken ud over de ovenfor 

nævnte forhold forudser et vigende aktivitetsniveau og et behov for at foretage yderligere 

nedskrivninger på udlån. 

 

Banken offentliggør den 21. februar 2022 sin årsrapport for 2021. 

 

 

Venlig hilsen 
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