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Eksportfinans tredje kvartal 2008: 
Fortsatt god underliggende forretningsvirksomhet – resultat 
påvirket av islandsengasjementer 
 
Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet hadde en fortsatt 
positiv resultatutvikling i 3. kvartal 2008. Netto renteinntekter var 61 prosent høyere i 3. 
kvartal 2008 sammenlignet med den samme perioden i 2007. 
 
Situasjonen i de internasjonale finansmarkedene i 3. kvartal 2008 førte til en nedgang i 
virkelig verdi på finansielle instrumenter på 343 millioner kroner. Situasjonen på Island 
har vært en særlig medvirkende årsak til denne nedgangen og har ført til et tap på 
islandske banker på 318 millioner kroner i 3. kvartal 2008.   
 
Netto renteinntekter for de første ni månedene av 2008 sett under ett utgjorde 601 
millioner kroner, som er en økning på 188 millioner kroner sammenlignet med den 
samme perioden i 2007. Veksten skyldes et høyere volum av eksportrelaterte lån, økte 
inntekter fra kapitaløkningen på 1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2008 og høyere 
renteinntekter i norske kroner.   
 
Konsernet hadde et underskudd etter årets første ni måneder på 180 millioner kroner, 
sammenlignet med et underskudd på 64 millioner kroner i den samme perioden i 2007. 
Underskuddet i 3. kvartal skyldes i hovedsak tap på utlån til Island (se over).  
 
Eksportutlån 
Den sterke veksten i nye eksportrelaterte utlån fortsatte i de første ni månedene av 
2008. Volumet av utestående eksportrelaterte lån utgjorde 71 milliarder kroner pr. 30. 
september 2008, sammenlignet med 56,3 milliarder kroner ved årsslutt 2007 og 51,2 
milliarder kroner pr. 30. september 2007.  
 
Kommuneutlån 
Totale utlån fra Eksportfinans’ heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS pr. 30. 
september 2008 utløp seg til 61,5 milliarder kroner, sammenlignet med 68,3 milliarder 
kroner ved årsslutt 2007 og 65,7 milliarder kroner pr. 30. september 2007. Nedgangen 
skyldes en reprising av deler av selskapets utlånsportefølje basert på noe høyere 
innlånskost.  
 
Innlån 
Til tross for den krevende situasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene har 
Eksportfinans hatt god tilgang på innlån i de første ni månedene av 2008. Totale nye 
innlån i de første ni månedene av 2008 var 69,2 milliarder kroner fordelt på 710 
transaksjoner, mot 62,9 milliarder kroner fordelt på 659 transaksjoner i samme periode i 
2007.  
 
 
 
 



   
 
Nøkkeltall: 
Tall i NOK Første ni måneder 

2008 
Første ni måneder 

2007 
Nye eksportutlån 17,9 milliarder 16,7 milliarder 
Nye lån til offentlig sektor 5,8 milliarder 12,2 milliarder 
Nye innlån 69,2 milliarder 62,9 milliarder 
Balanse 254 milliarder 200,7 milliarder 
Kapitaldekning 10,5% 10,4% 

Resultat for perioden (180 millioner) (64 millioner) 
Realiserte tap på utlån 0 0 
 

 
 
 
Konsernets rapport for 3. kvartal 2008 er tilgjengelig på www.eksportfinans.no 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
 
Gisele Marchand      Elise Lindbæk 
Administrerende director     Stabsdirektør 
tlf: +47 41 51 74 89      tlf: +47 90 51 82 50 
e-post: gma@eksportfinans.no    e-post: el@eksportfinans.no 
 
 
 
Eksportfinans er det norske instituttet for eksportfinansiering – bankenes og den norske 
stats felles institusjon for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finansielle 
tjenester til eksportnæringen og kommunal sektor.  
Se www.eksportfinans.no for mer informasjon. 

 


