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Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen   

    

PERIODENS RESULTAT 1. kvt. 1. kvt. Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året
Mio. kr. 2009 2008 09/08 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Bidragsindtægter 749 728 103 749 746 744 736 728 2.954
Nettorenteindtægter 395 431 92 395 570 524 438 431 1.963
Nettogebyrer -97 -107 91 -97 -105 -106 -113 -107 -431
Beholdningsindtægter 889 131 - 889 290 294 -168 131 547
Øvrige indtægter 28 54 52 28 28 29 38 54 149

Indtægter i alt 1.964 1.237 159 1.964 1.529 1.485 931 1.237 5.182
Driftsomkostninger 237 249 95 237 278 236 247 249 1.010

Resultat før nedskrivninger på udlån 1.727 988 175 1.727 1.251 1.249 684 988 4.172
Nedskrivninger på udlån 333 -3 - 333 380 33 12 -3 422

Resultat før skat 1.394 991 141 1.394 871 1.216 672 991 3.750
Skat 349 244 143 349 215 304 177 244 940

Periodens resultat 1.045 747 140 1.045 656 912 495 747 2.810

    

       

BALANCE (ULTIMO)      
Mio. kr.    

Tilgodehavender hos kredit-    
institutter mv. 7.763 13.731 57 7.763 25.069 21.717 13.253 13.731 25.069
Realkreditudlån 681.930 642.586 106 681.930 669.891 643.234 635.184 642.586 669.891
Obligationer og aktier mv. 21.193 5.426 391 21.193 13.062 5.064 3.024 5.426 13.062
Øvrige aktiver 2.466 1.867 132 2.466 2.900 2.040 1.510 1.867 2.900

Aktiver i alt 713.352 663.610 107 713.352 710.922 672.055 652.971 663.610 710.922

Gæld til kreditinstitutter mv. 22.284 7.928 281 22.284 8.111 13.251 3.171 7.928 8.111
Udstedte realkreditobligationer 643.149 611.061 105 643.149 647.731 607.518 602.219 611.061 647.731
Øvrige passiver 8.306 8.116 102 8.306 16.512 13.374 10.581 8.116 16.512
Egenkapital 39.613 36.505 109 39.613 38.568 37.912 37.000 36.505 38.568

Forpligtelser og egenkapital i alt 713.352 663.610 107 713.352 710.922 672.055 652.971 663.610 710.922

    

    

    
NØGLETAL    

Periodens resultat i % p.a.    
af gns. egenkapital 10,7 8,3 10,7 6,9 9,7 5,4 8,3 7,6
Omkostninger i % af indtægter 12,1 20,1 12,1 18,2 15,9 26,5 20,1 19,5
Solvensprocent (inkl. periodens 
resultat) 50,7 64,4 50,7 56,6 62,2 62,8 64,4 56,6
Kernekapitalprocent (inkl. periodens 
resultat) 50,6 64,4 50,6 56,5 62,2 62,7 64,4 56,5
Heltidsmedarbejdere, ultimo 519 513 519 520 519 521 513 520
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Regnskabsberetning   
 
• Realkredit Danmark koncernens resultat udgjorde 1.045 mio. kr. i 1. kvartal 2009 mod 747 mio. kr. i  

1. kvartal 2008 og 656 mio. kr. i 4. kvartal 2008. Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet. 
 
• Bruttoudlån på 25 mia. kr. i 1. kvartal 2009 mod 27 mia. kr. i 1. kvartal 2008. 
 
• Solvensprocenten ultimo marts 2009 udgjorde 50,7. 
 
• Resultatet for 2009 vil afhænge af den makroøkonomiske udvikling samt udviklingen på kapitalmarkederne. Hen-

set til den generelle økonomiske udvikling ventes niveauet for nedskrivninger på udlån at blive højt gennem 2009.   
 
 
Periodens resultat  
 
Den globale økonomiske krise er fortsat med ufor-
mindsket styrke gennem 1. kvartal 2009. Realkredit 
Danmark koncernen opnåede i 1. kvartal 2009 et resul-
tat efter skat på 1.045 mio. kr. mod 747 mio. kr. i 
samme periode året før. Resultatet var 40 % højere end 
1. kvartal 2008, hvilket især skyldtes højere behold-
ningsindtægter, der dog delvis blev modsvaret af for-
øgede nedskrivninger på udlån. Resultatet uviklede sig 
tilfredsstillende trods den stigende uro på de finansiel-
le markeder.  
 
Indtægter i alt steg med 727 mio. kr. eller 59 % i for-
hold til 1. kvartal 2008. Bidragsindtægterne steg som 
følge af stigende udlånsportefølje med 21 mio. kr.  i 
forhold til samme periode året før, mens nettorenteind-
tægter faldt med 36 mio. kr. primært som følge af det 
lavere renteniveau. 
 
Nettogebyrudgifterne udgjorde 97 mio. kr. i 1. kvartal 
2009 mod 107 mio. kr. i 1. kvartal 2008. 
 
Beholdningsindtægterne udgjorde 889 mio. kr. mod 
131 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsind-
tægterne består af kursregulering af værdipapirer samt 
rente af egenbeholdning efter finansieringsudgift fast-
lagt med udgangspunkt i den korte pengemarkedsren-
te. Stigningen skyldes rentefaldet i 1. kvartal 2009, der 
har medført ekstraordinært store kursreguleringer. 
 
Driftsomkostningerne faldt med 5 % til 237 mio. kr. 
Faldet skyldes blandt andet lavere aktivitetsniveau i 
home samt færre omkostninger til vurderinger.  
 
Nedskrivninger på udlån udgjorde 333 mio. kr. i 1. 
kvartal 2009 mod 380 mio. kr. i 4. kvartal 2008 og en 
indtægt på 3 mio. kr. i 1. kvartal 2008. Nedskrivnin-
gerne svarer til 0,19 % p.a. af de samlede realkreditud-
lån. Hovedparten af nedskrivningerne vedrører er-
hvervsudlån. De seneste kvartalers stigning i restan-
cerne målt i procent af ydelserne er fortsat i 1. kvartal 
2009 og indikerer dermed, at det højere nedskriv-
ningsniveau vil fortsætte en tid endnu. 3-måneders 

restanceprocenten er således 0,37 efter 1. kvartal 2009 
mod 0,28 ved årets start.  
 
Stigningen i antallet af tvangsauktioner har kun i be-
grænset omfang vist sig i antallet af overtagne panter. 
Antallet af overtagne panter ultimo marts 2009 ud-
gjorde 27 og er hermed på niveauet med 2004, men 
fortsat meget langt fra niveauet i starten af 1990-erne, 
hvor Realkredit Danmark var oppe på at overtage mere 
4.000 panter på et år. 
 
De fortsat faldende ejendomspriser betyder, at Real-
kredit Danmarks gennemsnitlige LTV (Loan to Va-
lue), beregnet som den yderste udlånskrone i hver 
ejendom, er forøget fra 57 % ved årets start til 59 % 
efter 1. kvartal 2009. Sikkerheden bag lånene er fortsat 
på et meget højt niveau, således at Realkredit Danmark 
er godt dækket mod tab, såfremt kunder misligholder 
deres forpligtelser.  
 
Den samlede skat i 1. kvartal 2009 udgjorde 349 mio. 
kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 25.  
 
Balance 
 
Realkreditudlån til dagsværdi steg med 12 mia. kr. til 
682 mia. kr. i forhold til ultimo 2008. Den nominelle 
obligationsrestgæld steg i samme periode med 6 mia. 
kr. til 689 mia. kr. ultimo marts 2009 efter bruttoudlån 
på 25 mia. kr. i 1. kvartal 2009. 
 
Udstedte realkreditobligationer faldt med 5 mia. kr. til 
643 mia. kr. i forhold til ultimo 2008. I nominel værdi 
faldt de udstedte obligationer med 10 mia. kr. til 650 
mia. kr. De anførte beløb er eksklusiv beholdning af 
egne obligationer. 
 
Realkredit Danmark opererer under det specifikke 
balanceprincip og har derfor en meget begrænset eks-
ponering mod markedsrisici. Ultimo 1. kvartal 2009 
udgjorde Realkredit Danmarks renterisiko og valuta-
kursrisiko henholdsvis 350 mio. kr. og 1 mio. kr. Des-
uden finansierer Realkredit Danmark løbende udlåns-
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aktiviteterne ved udstedelse af obligationer, hvorved 
likviditetsrisikoen er meget begrænset. 
 
Kapital og solvens 
 
Egenkapitalen udgjorde 39,6 mia. kr. ultimo marts 
2009 og solvensprocenten efter CRD 50,7. Ultimo 
2008 var de tilsvarende beløb 38,6 mia. kr. og 56,6 %.  
 
Realkredit Danmark koncernen anvender avancerede 
interne modeller (IRB) til opgørelse af de risikovægte-
de aktiver vedrørende kreditrisici. I 2009 skal kapital-
kravet dog i medfør af overgangsreglerne i CRD regel-
sættet mindst udgøre 80 % af kravet opgjort efter de 
tidligere regler, svarende til 24.218 mio. kr. og en 
solvensprocent på 31,0. 
 
Behovet for supplerende sikkerhed for SDRO obliga-
tioner er ultimo marts opgjort til 5,8 mia. kr. og dæk-
kes fuldt ud af egenkapitalen. Ultimo 2008 udgjorde 
behovet 4,0 mia. kr.  
 
Hybrid kernekapital 
 
Realkredit Danmark har opnået tilsagn fra den danske 
stat om ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 
2 mia. kr. Den effektive rente er på 9,265 % p.a. Ren-
ten er fastsat på baggrund af en referencerente, som er 
statens 5-årige nulkuponrente, en fast risikopræmie på 
6 % samt et individuelt fastsat rentetillæg på 0,375 % 
p.a. 
 
Renten vil blive forøget, såfremt Realkredit Danmark 
udbetaler et udbytte større end 2,1 mia. kr. p.a.  
 
Lånet har en uendelig løbetid, men kan førtidsindfries 
ved udgangen af år 5 til pari, inden udgangen af år 6 til 
kurs 105 og derefter til kurs 110. Lånevilkårene offent-
liggøres på koncernens hjemmeside. 
   
Opgjort ultimo 1. kvartal 2009 ville det ansvarlige lån 
medføre en forøgelse af koncernens solvensprocent til 
53,3. 
 
Realkreditmarkedet 
 
Den finansielle uro, herunder det faldende ejendoms-
marked har præget realkreditmarkedet i Danmark i 1. 
kvartal af 2009.  
 
Den globale økonomiske krise fortsatte med ufor-
mindsket styrke i 1. kvartal 2009. Centralbanker rundt 
omkring i verden sænkede renteniveauet, og der blev 
etableret hjælpeprogrammer til gavn for både det fi-
nansielle system og den økonomiske vækst. Det har 
også haft betydning for realkreditrenterne i Danmark, 
og den korte realkreditrente er faldet markant. Risiko-
appetitten blandt investorerne er således begyndt at 
stige lidt igen.  
 

Den lange rente er ligeledes faldet – dog mere beher-
sket - som følge af, at de mange statslige hjælpeforan-
staltninger finansieres ved udstedelse af lange statsob-
ligationer. Udbuddet af lange obligationer er steget 
markant, hvilket har medført, at de lange renter har 
ligget lidt højere end de ellers ville have gjort. 
 

 
 
 
Effektiv rente 31. marts 31. december
% 2009 2008

FlexLån® F1 2,8 4,4
30-årige fastforrentede lån 5 % 5,4 5,5
30-årige fastforrentede lån 6 % 6,0 6,2
FlexGaranti® 6M 4,4 7,1
RD Cibor6® 5,1 5,9

 
Forventninger til 2009  
 
Renteniveauet i Danmark for korte løbetider er faldet 
med ca. 2 procentpoint gennem 1. kvartal 2009. I den 
resterende del af 2009 forventes der kun mindre fald i 
renten. 
  
Der har de seneste år været udbredt mangel på ar-
bejdskraft i Danmark. Ledigheden er begyndt at stige, 
efterhånden som efterspørgslen på varer og tjenester 
aftager. Ledigheden forventes dog fortsat at være på et 
relativt lavt niveau.  
 
Henset til den generelle økonomiske udvikling og 
stigningen i ledigheden ventes niveauet for nedskriv-
ninger på udlån at blive højt gennem 2009.  
 
Udgiften til det ansvarlige lån reducerer tillige den 
samlede resultatforventning for 2009.  
 
Det forventede resultat for 2009 vil især afhænge af 
udviklingen på kapitalmarkederne samt den makro-
økonomiske udvikling i Danmark. 
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Resultatopgørelse - Realkredit Danmark koncernen 

     

  1. kvartal 1. kvartal
Mio. kr. 2009 2008

Renteindtægter 9.048 8.142
Renteudgifter 7.810 6.997

Netto renteindtægter 1.238 1.145
Udbytte af aktier mv. - -
Gebyrer og provisionsindtægter 103 97
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 200 204

Netto rente- og gebyrindtægter 1.141 1.038
Kursreguleringer 797 144
Andre driftsindtægter 28 54
Udgifter til personale og administration 236 247
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1 2
Nedskrivninger på udlån 333 -3
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -2 1

Resultat før skat 1.394 991
Skat 349 244

Periodens resultat 1.045 747
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Balance - Realkredit Danmark koncernen   

  

  31. marts 31. dec.
Mio. kr. 2009 2008

AKTIVER  
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 3 5
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7.760 25.064
Obligationer til dagsværdi 21.120 12.986
Realkreditudlån til dagsværdi 681.930 669.891
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 581 471
Aktier mv. 63 63
Kapitalandele i associerede virksomheder 10 13
Grunde og bygninger i alt 95 95
   Domicilejendomme 95 95
Øvrige materielle aktiver 13 14
Aktuelle skatteaktiver 402 31
Andre aktiver 1.319 1.410
Periodeafgrænsningsposter 56 879

Aktiver i alt 713.352 710.922

PASSIVER  

GÆLD  
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 22.284 8.111
Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 643.149 647.731
Andre passiver 8.262 16.489
Periodeafgrænsningsposter 14 -

Gæld i alt 673.709 672.331

HENSATTE FORPLIGTELSER   

Hensættelser til udskudt skat 30 23

Hensatte forpligtelser i alt 30 23

Forpligtelser i alt 673.739 672.354

   
EGENKAPITAL  
Aktiekapital 630 630
Andre reserver  
   Reserver i serier 9.770 9.770
   Øvrige reserver 29.213 28.168

Egenkapital i alt 39.613 38.568

Passiver i alt 713.352 710.922
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Kapitalforhold - Realkredit Danmark koncernen     

     

ÆNDRING I EGENKAPITAL Aktie- Foreslået  Andre 
Mio. kr. kapital udbytte reserver I alt

Egenkapital 1. januar 2009 630 - 37.938 38.568
Periodens resultat - - 1.045 1.045

Egenkapital 31. marts 2009 630 - 38.983 39.613

   
Egenkapital 1. januar 2008 630 - 35.128 35.758
Periodens resultat - - 747 747

Egenkapital 31. marts 2008 630 - 35.875 36.505

Aktiekapitalen består af 6.300.000 stk. aktier á 100 kr. og ejes 100 % af Danske Bank A/S, København. 

 
 
 
SOLVENSOPGØRELSE 31. marts 31. dec.
Mio. kr. 2009 2008

Egenkapital 39.613 38.568
Forventet udbytte - -
Omvurdering af domicilejendomme 57 57
Pensionsforpligtelser til dagsværdi -140 -114
Skattemæssig effekt 23 16

Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt 39.553 38.527
Opskrivningshenlæggelser -45 -45
Udskudte skatteaktiver - -
Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig værdiregulering - -62

Kernekapital 39.508 38.420

Tilbagebetalingspligtige seriereserver 68 96
Opskrivningshenlæggelser 45 45
Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig værdiregulering 4 -62

Basiskapital  39.625 38.499

Kapitalkrav     
Kreditrisiko, IRB metoden 5.224 4.298
Kreditrisiko, standardmetoden 1 1
Modpartsrisiko 1 38

Kreditrisiko i alt 5.226 4.337
Markedsrisiko 435 547
Operationel risiko 587 556

Kapitalkrav efter søjle I 6.248 5.440
Søjle II og overgangsregler 17.970 21.702

Kapitalkrav i alt 24.218 27.142

Risikovægtede aktiver i alt 78.101 67.993

Kernekapitalprocent 50,59 56,51
Solvensprocent 50,74 56,62

Solvensprocenten skal i henhold til overgangsreglerne som minimum udgøre 31,0 ultimo marts 2009. 



 
 

  

 Realkredit Danmark 1.kvartal 2009 9/14 

 
 

Pengestrømsopgørelse - Realkredit Danmark koncernen   

   

  1. kvartal 1. kvartal
Mio. kr. 2009 2008

Pengestrømme fra driftsaktivitet   
Periodens resultat efter skat 1.045 747
Reguleringer for ikke kontante driftsposter -7.931 -5.590
Pengestrømme fra driftskapital -10.420 -4.604

Pengestrømme fra driftsaktivitet -17.306 -9.447

   
Pengestrømme fra investeringsaktivitet  
Køb/salg af materielle aktiver  - -

Pengestrømme fra investeringsaktivitet  - -

   
Likvider, primo 25.069 23.178
Ændring i perioden -17.306 -9.447

Likvider, ultimo 7.763 13.731
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Noter - Realkredit Danmark koncernen      

       

Note       

1 Anvendt regnskabspraksis  
Koncernens delårsrapport for 1. kvartal 2009 er udarbejdet i 
overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting 
som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere 
danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af 
børsnoterede obligationer. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrappor-
ten 2008. Årsrapporten 2008 indeholder den fuldstændige be-
skrivelse af anvendt regnskabspraksis. 
 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Regnskabet er påvirket af en række aktuelle skøn og vurde-
ringer af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på 
den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De 
anvendte skøn og vurderinger er baseret på forhold, som le-
delsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre 
og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige 
eller unøjagtige, og uventede fremtidige begivenheder eller 
omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme 
frem til andre skøn. I lighed med ved udgangen af 2008 er de 
områder, hvor kritiske skøn og vurderinger har den væsent-
ligste effekt på regnskabet 
 
• nedskrivninger på udlån 
• dagsværdi af finansielle instrumenter 
 
Særligt i perioder med usikkerhed om den makroøkonomiske 
udvikling er nedskrivninger på udlån forbundet med betydeli-
ge skøn. 
 
Koncernens væsentlige risici og de eksterne forhold, som kan 
påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i Årsrapport 
2008. 
 
Der er ikke foretaget review eller revision af delårsrapporten. 
 

Kommende standarder og fortolkningsbidrag 
International Accounting Standards Board (IASB) har ud-
sendt en række internationale regnskabsstandarder, ligesom 
International Financial Interpretations Comittee (IFRIC) har 
udsendt en række fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i 
kraft.  
 
Ingen af disse forventes at få væsentlig indflydelse på kon-
cernens fremtidige regnskabsaflæggelse. 
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Noter - Realkredit Danmark koncernen    

       

Note Mio. kr.      

2 Aktivitetsregnskab - Realkredit Danmark koncernen      

   Egen- Reklassi-  
 1. KVARTAL 2009 Realkredit beholdning I alt fikation Hovedtal

 Bidragsindtægter 749 - 749 - 749
 Nettorenteindtægter 395 94 489 -94 395
 Udbytte af aktier - - - - -
 Nettogebyrer -97 - -97 - -97
 Beholdningsindtægter - - - 889 889
 Kursreguleringer 98 699 797 -797 -
 Øvrige indtægter 28 - 28 - 28

 Indtægter i alt 1.173 793 1.966 -2 1.964
 Driftsomkostninger 236 1 237 - 237

 Resultat før nedskrivninger på udlån 937 792 1.729 -2 1.727
 Nedskrivninger på udlån 333 - 333 - 333
 Resultat af kapitalandele i associerede   
 virksomheder - -2 -2 2 -

 Resultat før skat 604 790 1.394 - 1.394

   
   Egen- Reklassi-  
 1. KVARTAL 2008 Realkredit beholdning I alt fikation Hovedtal

 Bidragsindtægter 728 - 728 - 728
 Nettorenteindtægter 431 -14 417 14 431
 Udbytte af aktier  - - - - -
 Nettogebyrer -107 - -107 - -107
 Beholdningsindtægter - - - 131 131
 Kursreguleringer 39 105 144 -144 -
 Øvrige indtægter 54 - 54 - 54

 Indtægter i alt 1.145 91 1.236 1 1.237
 Driftsomkostninger 248 1 249 - 249

 Resultat før nedskrivninger på udlån 897 90 987 1 988
 Nedskrivninger på udlån -3 - -3 - -3
 Resultat af kapitalandele i associerede  
 virksomheder - 1 1 -1 -

 Resultat før skat 900 91 991 - 991

 
Realkredit omfatter ud over selve realkreditudlånsvirksomheden tillige formidling af køb og salg af fast ejendom gennem franchisevirksomheden 
home. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal mindst 60 % af realkreditinstituttets basiskapital være anbragt i obligationer mv. Egenbe-
holdningen omfatter nettoafkastet fra den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til realkreditudlånsvirksomheden. Indtægter fra egenbe-
holdning og handelsaktiviteter indgår i resultatopgørelsen under renter og kursreguleringer mv. I koncernens hovedtal reklassificeres disse ind-
tægter til beholdningsindtægter.   
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Noter - Realkredit Danmark koncernen  

    

Note    

3 Eventualforpligtelser 
Realkredit Danmark koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i diverse tvister. De verserende tvi-
ster forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Realkredit Danmark koncernens finansielle stilling. 
 
Koncernens pensionsforpligtelser afdækkes gennem løbende indbetaling til forsikringsselskaber, pensionskasser mv. Herudover indestår Real-
kredit Danmark for Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasses forpligtelser. 
  
Selskabet er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms med alle væsentlige danske selskaber i Danske Bank koncernen og hæfter solidarisk for 
afregning heraf. 
   
Nedenfor er præsenteret afgivne garantier og indeståelser, uigenkaldelige kredittilsagn vedrørende nedsparingslån og lignende forpligtelser, der 
ikke indregnes i balancen. 

 
 

Garantier og andre forpligtelser 31. marts 31. dec.
Mio. kr. 2009 2008

Garantier mv. 4 4
Andre forpligtelser 565 732

I alt 569 736
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Ledelsespåtegning  
 
Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Realkredit Danmark koncernen for 1. kvartal 2009. 
 
Delårsregnskabet for 1. kvartal 2009 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af 
EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obliga-
tioner. 
 
Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. januar – 31. marts 2009. Endvidere er det 
vor opfattelse, at regnskabsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og 
økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. 
 
 

Kgs. Lyngby, den 5. maj 2009 
 
 
 
 Direktionen 
 
 
 
 Sven Holm Carsten Nøddebo Rasmussen 
 administrerende direktør direktør 
 
 
 
 Bestyrelsen 
 
 
 

 
Sven Lystbæk Henrik Normann Tonny Thierry Andersen 
formand næstformand 

 
 

 
Per Skovhus Max Jeppesen Klaus Pedersen  
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Supplerende information 
 
 
Finanskalender 
 
Realkredit Danmark har fastlagt følgende offentliggø-
relsestidspunkter for regnskabsmeddelelser i 2009: 
 
• Delårsrapport for 1. halvår 2009:   

11. august 2009 
• Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009:   

3. november 2009 
 

 
Kontaktperson i Realkredit Danmark 
 
Direktør Carsten Nøddebo Rasmussen.  
telefon 45 13 20 82 
 
 
Adresse 
 
Realkredit Danmark A/S 
Parallelvej 17 
2800 Kgs. Lyngby  
Telefon 70 12 53 00 
CVR-nr. 13 39 91 74 – Lyngby-Taarbæk 
 
 
Relevante links 
 
www.rd.dk 
www.danskebank.com 
www.home.dk 


