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Til Nasdaq Copenhagen A/S 

og pressen 

5. maj 2022 

Nykredit opjusterer forventninger og offentliggør i dag delårsrapport for 1. kvartal 2022 for: 
 

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48 

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80 

Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 

 

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med rapporten: 

 

- Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende delårsregnskab med et resultat før skat og forretningsresultat på henholdsvis 2.902 mio. kr. og 2.573 

mio. kr. Samtidig opjusterer vi vores forventninger til forretningsresultat og resultat før skat for 2022 til 8,5-9,5 mia. kr. fra tidligere 7,5-8,5 mia. kr.  
 

- Nykredit oplever fortsat stærk vækst på tværs af forretningen med stigende udlån og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Samtidig 

oplever vi stigende indtjening i kerneforretningen og har det seneste kvartal haft en meget tilfredsstillende udvikling i netto renteindtægter, netto 

gebyrindtægter og i Wealth Management-indtægter oven på et særdeles stærkt årsresultat i 2021.   

 

- Kundetilgangen på tværs af hele koncernen giver os mulighed for at vise endnu flere boligejere, private investorer og virksomheder, hvad en 

foreningsejet, finansiel virksomhed kan gøre for dem. Nykredit er ejet af foreningen Forenet Kredit, hvilket betyder, at vi i år kan sende 1.450 mio. kr. 

tilbage til kunderne i form af KundeKroner og ErhvervsKroner og gøre det billigere at træffe grønne valg.  

 

- Krigen i Ukraine har sat fokus på, at vi som samfund skal sætte fart på den grønne omstilling. I Nykredit bakker vi op om den grønne omstilling, og 

derfor har vi allerede lanceret grønne tilbud til alle kundesegmenter. Totalkredit giver fx et tilskud på 10.000 kr. til kunder, som vil erstatte deres gas- 

eller oliefyr med en varmepumpe. I Nykredit Bank har vi rundet over 950 mio. kr. i udlån til grønne billån.  

 

Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. kvartal 2022: 

• Resultat før skat og forretningsresultat for 1. kvartal 2022 var på henholdsvis 2.902 mio. kr. og 2.573 mio. kr.  

• Totalkredits udlån er steget med 8% i forhold til 1. kvartal 2021 og udgør nominelt 884 mia. kr. ultimo marts 2022.  

• Nykredit Banks udlån er steget 14% i forhold til 1. kvartal 2021 og udgør nu 79,9 mia. kr.  

• Formue under forvaltning i Nykredit Wealth Management udgør 427 mia. kr. i 1. kvartal 2022. 

• Nykredit har fortsat en solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 18,9%. 
 
 

         Mio. kr. 

Nykredit-koncernen 1. kvartal 1. kvartal    

   2022 2021 Udvikling 

 Netto renteindtægter  2.546  2.454   91  

 Netto gebyrindtægter  635  584   51  

 Wealth Management-indtægter  592  544  48  

 Nettorente vedrørende kapitalisering  -138   -114   -24  

 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer    -81   -72    -10  

 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter  406  826    -420  

Indtægter     3.959    4.223   -264  

 Omkostninger   1.548   1.448  -100  

Forretningsresultat før nedskrivninger  2.411    2.775   -364  

 Nedskrivninger på udlån  -162   91  253  

Forretningsresultat     2.573    2.684  -111  

 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper  329  237  92  

Periodens resultat før skat   2.902    2.920   -19  

 Skat  497  535   -38  

Periodens resultat     2.405    2.386    19  
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Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon 27 58 95 88.  
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