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Halvårsresultat 

Kaupthing Banks resultat for første halvår 2007  

Nettoresultat på ISK 46,8 milliarder (€533 millioner) 
 

♦ Nettoresultatet etter minoritetsinteresser økte med 43,8 % til ISK 45,8 milliarder i første 
halvår. 

♦ Egenkapitalavkastningen ble 32,0 % i første halvår beregnet på årsbasis. Resultat per 
aksje ble ISK 62,2 – sammenlignet med ISK 47,9 i samme periode i 2006. 

♦ Nettoresultatet etter minoritetsinteresser økte med 95,5 % i andre kvartal til ISK 25,5 
milliarder (€294,7 millioner). 

♦ Driftsinntektene økte med 66,8 % til ISK 51,8 milliarder i andre kvartal. 

♦ Netto renteinntekter i andre kvartal økte med 38,0 % til ISK 19,8 milliarder. 

♦ Netto provisjonsinntekter økte med 65,4 % til ISK 15,2 milliarder i andre kvartal. 

♦ Driftskostnadene i andre kvartal økte med 28,5 % til ISK 19,0 milliarder. 

♦ Kostnadsgraden i andre kvartal var 36,7 %. 

♦ Kaupthing Bank bokførte en gevinst på ISK 4,3 milliarder i forbindelse med salget av 
datterselskapet Eik fasteignafélag hf. i andre kvartal. 

♦ Sum eiendeler på ISK 4 570,4 milliarder (€54,3 milliarder) ved utgangen av juni 2007, 
en økning på 23,3 % målt ved fast valutakurs siden begynnelsen av året og en økning 
på 12,7 % målt i ISK. 

 
Hreidar Már Sigurdsson, konsernsjef 
“Kaupthing Bank styrket sin posisjon i løpet av andre kvartal og alle de store kontorene leverte solide 
resultater. Den sterke veksten i rente- og provisjonsinntektene var et nøkkelelement i andre kvartal. 
Økningen i innskuddene er spesielt tilfredsstillende, og innskudd representerer nå 46 prosent av utlån. 
Vi har foretatt en betydelig satsing på å utvikle våre virksomheter i Storbritannia og gjennomført en 
vellykket snuoperasjon i Kaupthing Singer & Friedlander. Resultatene i samtlige forretningsområder har 
overgått våre forventninger. Banken har en solid pipeline og utsiktene for resten av året er svært gode”. 
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ISK milliarder H1 2007 H1 2006 Endring Q2 2007 Q1 2007 Endring Q2 2007 Q2 2006 Endring
Driftsinntekter 95,9 66,5 44% 51,8 44,1 18% 51,8 31,1 67%
Driftskostnader 36,7 27,4 34% 19,0 17,7 7% 19,0 14,8 28%
Nettores. etter minoritetsint. 45,8 31,8 44% 25,5 20,3 26% 25,5 13,0 96%

Kostnadsgrad 38,3% 41,1% 36,7% 40,2% 36,7% 47,7%
Resultat per aksje, ISK 62,2 47,9 30% 34,6 27,4 26% 34,6 19,6 76%
Egenkapitalavkastning 32,0% 36,2% 36,6% 27,6% 36,6% 26,7%


