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Et meget tilfredsstillende resultat for 2019

Mio. kr. 

Omkostninger

Indtægter

2018

-4.890

12.023

2019

-5.347

14.656

Omkostningsprocent

Badwill

40,7%

-

36,5%

564

Resultat før skat 7.033 8.766

RoAC efter skat, % p.a. 10,2% 12,4%

Forretningsresultat 6.754 8.314

Nykredit 
stod for 75% 
af netto-
væksten på 
privat i 2019

Bestandsvækst, privat (mia. kr.)

Nykredit i alt Markedet

71
52



2019 har budt på fremgang i alle tre forretningsområder

Banking
62%Wealth 

Management
6%

Totalkredit
32%

Forretningsresultat (før nedskrivninger) 20191

Fordelingen mellem Totalkredit, Wealth Management og Banking

211 
mio. kr.

101
mio. kr.

510
mio. kr.

1 Fratrukket kursregulering af swaps og beholdningsindtjening

Stigende forretningsresultatet (før nedskrivninger)
I alle tre forretningsområder fra 2018 til 2019



Banking
57%

Wealth 
Management

6%

Totalkredit
37%

Forretningsresultat 20191

Fordelingen mellem Totalkredit, Wealth Management og Banking

1 Fratrukket kursregulering af swaps og beholdningsindtjening

2019 har budt på fremgang i alle tre forretningsområder



Flere kunder vil anbefale Nykredit – og vores image forbedres markant

Corporates & 
Institutions 2

Prioriterede 
erhvervskunder 2

Prioriterede 
privatkunder 2

Stigningen i vores kunders anbefalingsvillighed (NPS)



KundeKroner gør det billigere at være kunde i Nykredit og Totalkredit

692 kr.

Vores kunders bidragsbetalinger falder

0,61

0,80

0,68

0,86 0,86

0,68

0,85
0,85

0,74

0,90 0,88

0,59

0,75 0,73

Fast rente F-kort F5

Øvrige aktører Totalkredit

Alle satser er på lån for ejerboliger med afdrag og 0-80% belåningsinterval
Der er truffet beslutning om KundeKroner (0,15% p.a.) i 2020, men ikke perioden herefter

Prissammenligning
På tværs af hovedprodukter med afdrag (ejerboliger, 0-80%)



Vi bliver anerkendt

… for vores realkredit- og tillægslån … for vores mobil- og netbank … for vores formue-område

Målt på brugervenlighed, stabilitet og informationsniveau 
scorer Nykredits mobilbank 2. højeste og Nykredits netbank 

højeste karakter i en undersøgelse af Voxmeter

2. plads 1. plads



Vi øger udlånet i alle dele af landet

I 97 ud af 98 kommuner har 
Totalkredit – sammen med 
pengeinstitutterne i samarbejdet –
øget udlånet til danske boligejere



Winning the Double 2.0

Tilfredse og
loyale

helkunder

Stærkt
Totalkredit-
samarbejde

Vi vil udbygge 
Nykredits position 
på bankområdet

Vi vil fremtidssikre 
Totalkredits position 
som markedsleder 

inden for 
boligfinansiering

Vi vil være hele Danmarks foreningsejede og 
samfundsansvarlige finansielle virksomhed



Vi vil være hele Danmarks 
foreningsejede og 

samfundsansvarlige 
finansielle virksomhed



Et grønnere Nykredit
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Total CO2-aftryk, Nykredit-koncernen (tons)

Nykredit vil bidrage til en 
bæredygtig udvikling

Grønne obligationer
Øremærket til energivenlige ejendomme. Nykredit er den største 
danske udsteder med en volumen på 6 mia. kr.

Grønne billån
Et billån med særlig rabat til el-, brint- og hybridbiler. Efter 10 måneder 
med det nye lån, er Nykredits samlede udlån til el- og hybridbiler mere 
end fordoblet

Svanemærket Fond
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier modtog i december 2018 
Svanemærket som den første dansk forvaltede fond
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