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Periodemeddelelse 1. kvartal 2009  

 
Overskud i Kreditbanken 
 
Kreditbanken har i 1. kvartal 2009 leveret et fornuftigt resultat på 2,7 mio. kr. før 
skat. Banken fastholder sine forventninger til et årsresultat i 2009 på 15-35 mio. 
kr. før skat. 

 
 
 
Overskrifter for 1. kvartal 2009 

• Netto rente- og gebyrindtægter steget med 17 % til 36,1 mio. kr. 
• Positive kursreguleringer på 2,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 1. kvartal 2008  
• Udgifter til personale og administration øget med 15 % til 15,8 mio. kr.  
• Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 17,7 mio. kr.    
• Balance mellem indlån og udlån. Indlån steget med 11 % til 1.738 mio. kr. og ud-

lån reduceret med 1 % til 1.717 mio. kr. 
• Solvensprocent på 18,2 ved udgangen af 1. kvartal 2009 
• Overdækning i lovkrav om likviditet på 227 % pr. 31. marts 2009.  

 
 
 
Hovedtal 

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

  2009 2008  2008 

Netto rente- og gebyrindtægter 36.143 30.996 117 134.260 

Kursreguleringer  2.645 6.429 41 2.029 

Udgifter til personale og administration 15.808 13.771 115 63.955 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 551 526 105 1.096 

Andre driftsudgifter 2.160 0 - 2.138 

Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. 17.650 -551 - 33.225 

Resultat før skat 2.650 23.702 11 36.358 

Resultat 1.271 17.813 7 27.600 

Egenkapital  370.061 360.394 103 368.897 

Indlån 1.737.683 1.561.474 111 1.750.731 

Udlån 1.716.744 1.737.237 99 1.729.362 

Balancesum 2.428.718 2.269.136 107 2.420.556 

Garantier 413.740 741.528 56 445.424 
 
 

 
 
Nøgletal 

 1. kvartal 1. kvartal Indeks Hele året  

  2009 2008  2008 

Solvensprocent 18,2 15,3 - 17,5 

Overdækning i forh. til lovkrav om likviditet % 227 106 - 201 
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Resultatopgørelsen 
Kreditbanken har i 1. kvartal 2009 realiseret et perioderesultat på 2,7 mio. kr. før skat 
mod 23,7 mio. kr. i samme periode i 2008. Resultatet lever op til og følger bankens bud-
getforventninger for 2009. 
 
Resultatet for 1. kvartal 2009 – og ændringen i det i forhold til resultatet for samme peri-
ode i 2008 – bygger på primært følgende forhold:  
 

• Bankens netto rente- og gebyrindtægter er steget med på 5,1 mio. kr. Stigningen 
er sammensat af en fremgang i netto renteindtægterne på 6,3 mio. kr. og et fald i 
gebyrindtjeningen på 1,2 mio. kr.  

• Kursreguleringer på 2,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 1. kvartal 2008. I kursregule-
ringerne i 1. kvartal 2008 er indeholdt ekstraordinære indtægter på 5,9 mio. kr. 
som følge af en efterbetaling af Totalkredit, mens der i kursreguleringerne i 1. 
kvartal 2009 er indeholdt, at banken har udgiftsført et kurstab på 2,6 mio. kr. på 
sin ejerandel i Spar-invest Holding   

• Udgifter til personale og administration er steget med 2,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. 
Udover en tilgang af medarbejdere og overenskomstmæssige lønstigninger skyldes 
stigningen primært, at banken har afholdt nogle engangsomkostninger i 1. kvartal 
2009   

• Andre driftsudgifter på 2,2 mio. kr. i 1. kvartal 2009 svarende til bankens betaling 
til Det Private Beredskab (Bankpakke 1) 

• Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på 17,7 mio. kr.  
 
Banken vurderer fortsat, at konjunkturudsigterne er dystre og præget af økonomisk afmat-
ning. Niveauet for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i 1. kvartal 2009 udtrykker der-
for, at banken har ageret resolut på denne vurdering. 
 
 
 
Balancen 
Kreditbanken har – og styrer efter at opretholde – balance mellem sine indlån og udlån.  
 
Indlånene udgør pr. 31. marts 2009 1.738 mio. kr. mod 1.561 mio. kr. pr. 31. marts 2008 
– svarende til en stigning på 11 %. Udlånene udgør pr. 31. marts 2009 1.717 mio. kr. 
mod 1.737 mio. kr. pr. 31. marts 2008 – svarende til et fald på 1 %.  
 
 
 
Kapitalforhold 
Bankens egenkapital udgør 370 mio. kr. pr. 31. marts 2009 og består udelukkende af aktieka-
pital og af opsparet overskud.  
 
Kreditbanken ønsker at opretholde en relativt høj solvensprocent. Derfor er bankens interne 
solvensmål fastsat til at være betydeligt højere end henholdsvis lovens krav på 8 % og ban-
kens beregnede solvensbehov, som ligger under 8 %.  
 
Ved udgangen af 1. kvartal 2009 er Kreditbankens solvensprocent opgjort til 18,2 mod 
15,3 ved udgangen af 1. kvartal 2008. Overgangen til modregningsmodellen i samarbej-
det med Totalkredit har – på grund af bortfald af tabsgarantier stillet over for Totalkredit 
– i sig selv øget bankens solvensprocent med 0,8 %-point. 
 
Kreditbankens bestyrelse vil i løbet af 1. halvår 2009 vurdere, om banken vil gøre brug 
af at kunne få tilført hybrid kernekapital fra staten (via den såkaldte Bankpakke 2). 
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Likviditet 
Bankens likviditet er ved udgangen af 1. kvartal på 808 mio. kr. mod lovens krav på 247 
mio. kr. Bankens overdækning i forhold til lovkrav om likviditet er således på 227 %.  
 
 
 
Begivenheder efter 31. marts 2009  
Der er ikke indtrådt begivenheder eller usædvanlige forhold efter 31. marts 2009, som 
væsentligt påvirker bankens økonomiske stilling.  
 
 
 
Forventninger til resultatet for 2009 
Banken fastholder sine forventninger om et resultat i 2009 på 15-35 mio. kr. før skat. Spæn-
det i forventningen til resultatet afspejler, at den finansielle krise har gjort det vanskeligere at 
forudsige et resultat for 2009, herunder at der er betydelig usikkerhed forbundet med at vur-
dere resultatvirkningen af bankens garanti stillet over for statsgarantiordningen (bankpakke 
1). 
 
 
 
Spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål til periodeoplysningen for 1. kvartal 2009 kan stilles til bankdirektør 
Lars Frank Jensen på telefon 7333 1700. 
 
 
 
 
Ulrich Jansen     Lars Frank Jensen 
bestyrelsesformand    bankdirektør 


