Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2019
Aabenraa, den 20. februar 2019

Regnskabsmeddelelse for 2018
Overskud på 93,2 mio. kr. før skat i Kreditbanken
Kreditbanken har i 2018 realiseret et resultat, der svarer til forventningen i bankens opjustering
i juli 2018, nemlig et resultat på 85-95 mio. kr. før skat. I 2019 forventer banken et resultat på
35-55 mio. kr. før skat.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 30 % i udbytte.
2018 i overskrifter













Resultatet før skat på 93,2 mio. kr.
Netto rente- og gebyrindtægter på 161,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 % i forhold til 2017
Positive kursreguleringer på 34,9 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2017
Udgifter til personale og administration på 100,4 mio. kr., hvilket – inkl. ekstraordinære omkostninger til it på 6,6 mio. kr. – svarer til en stigning på 16 % i forhold til
2017
Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn på 0,1 mio. kr.
og således et fald på 7,3 mio. kr. i forhold til 2017
Forslag om udbytte på 30 % svarende til 30 kr. pr. aktie
Indtjening pr. omkostningskrone på 1,90
Indlånsoverskud stiger til 924 mio. kr. Indlånene (ekskl. puljeindlån) stiger med 11 %
til 2.732 mio. kr. og udlånene med 5 % til 1.808 mio. kr. Bankens samlede forretningsomfang er på 5.192 mio. kr.
LCR-brøk jf. CRR på 391 %
Kapitalprocent på 21,4 og solvensbehov på 10,4 %. Solvensoverdækning på 11,0 %point – svarende til en kapitalmæssig overdækning på 257 mio. kr.
Kernekapitalprocent på 21,4
Fortsat markant tilgang af kunder

35-55 mio. kr. før skat i 2019
For 2019 som helhed forventer banken at realisere et resultat før skat på 35-55 mio. kr. Spændet i
resultatet afspejler, at banken i forventningen til 2019 har indregnet scenarier med





faldende til svagt stigende netto rente- og gebyrindtægter i forhold til 2018
markant faldende kursreguleringer i forhold til 2018
uændrede omkostninger i forhold til 2018
stigning i nedskrivningsniveauet i forhold til 2018.

Kreditbanken




har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet
overskud
ligger på den pæne side af de 5 grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant
koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig
Sønderjylland.
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5 års resultatopgørelse og balance
(1.000 kr.)
Netto rente- og gebyrindtægter
Kursreguleringer
Udgifter til personale og administration
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver
Andre driftsudgifter
Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv.
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital
Udlån
Indlån (ekskl. puljeindlån)
Aktiver i alt

2018

2017

2016

2015

2014

161.491
34.923
100.441

155.834
14.744
86.253

152.583
11.145
84.116

149.874
3.277
78.951

140.182
8.808
74.948

3.277
2.164
1.649
2.010
1.585
52
52
52
3.684
3.396
115
7.384
35.376
38.692
42.059
93.226
75.554
43.220
30.709
27.819
79.432
60.341
33.649
24.042
22.852
569.705
519.256
463.120
433.993
429.399
1.807.532 1.716.173 1.628.085 1.527.201 1.418.253
2.731.969 2.467.038 2.273.320 2.089.358 1.844.196
3.571.975 3.061.961 2.807.359 2.766.754 2.513.030

Årsrapport 2018
Bankens årsrapport for 2018 er offentliggjort samtidig med denne regnskabsmeddelelse. Der
henvises således til årsrapporten for yderligere information.
Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse eller til årsrapporten for 2018, der også kan findes
på www.kreditbanken.dk, kan rettes til bankdirektør Lars Frank Jensen på telefon 7333 1721.

Ulrich Jansen
bestyrelsesformand

Lars Frank Jensen
bankdirektør
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