
 

 

  

   Afkomutilkynning 
 

Reykjavík, 28. júlí 2005 
 
 

Afkoma Kaupþings banka hf. á fyrri helmingi ársins 2005 

24.766 milljóna króna hagnaður eftir skatta 
 

• Hagnaður eftir skatta á fyrri helmingi ársins nam 24.766 milljónum króna, jókst um 
280,1% miðað við sama tímabil 2004. 

• Hagnaður eftir skatta á öðrum ársfjórðungi 2005 nam 13.673 m.kr, jókst um 292,0% milli 
ára.  

• Hagnaður á hlut á fyrri helmingi ársins nam 37,9 krónum samanborið við 14,9 krónur 
miðað við sama tímabil 2004.  

• Arðsemi eigin fjár var 36,1% á fyrri helmingi ársins, en var 30,7% á fyrri helmingi ársins  
2004.  

• Hreinar rekstrartekjur á fyrri helmingi ársins 2005 námu 45.946 m.kr., jukust um 128,8%  
miðað við sama tímabil árið 2004.  

• Rekstrarkostnaður nam 13.940 m.kr. á fyrri helmingi ársins, jókst um 35,9% miðað við 
sama tímabil í fyrra. 

• Kostnaðarhlutfall á fyrri helmingi ársins var 30,3%, samanborið við 51,1% á sama tímabili 
í fyrra.  

• Heildareignir námu 1.899 milljörðum króna þann 30. júní 2005 og hafa aukist um 22,2%  
frá áramótum.  

• Á fyrri helmingi ársins mynduðust 70% af rekstrartekjum bankans utan Íslands.  

• Kaupþing banki hefur yfirtekið breska bankann Singer & Friedlander Group plc og mun 
rekstur hans koma inn í samstæðureikning Kaupþings banka frá og með þriðja 
ársfjórðungi. 

 

Um uppgjörið 
 
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri  
„Uppgjör annars ársfjórðungs sýnir að rekstur bankans gengur vel á öllum helstu 
markaðssvæðum. Arðsemi eigin fjár á fyrri helmingi ársins er 36%, sem er vel viðunandi, og á 
sama tíma heldur kostnaðarhlutfall áfram að lækka. Kaupin á breska bankanum Singer & 
Friedlander marka tímamót og færa okkur nær því markmiði að vera í hópi leiðandi 
fjárfestingarbanka í Norður-Evrópu. Með Singer & Friedlander bætast um 600 öflugir 
starfsmenn við þann trausta hóp sem fyrir er í samstæðunni og starfar nú meirihluti starfsfólks 
Kaupþings banka utan Íslands. Traustur undirliggjandi rekstur bankans mun verða þessu 
öfluga starfsfólki gott veganesti í áframhaldandi sókn.“  
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Lykiltölur úr rekstri Kaupþings banka 

Milljónir króna
2. ársfj. 

2005
1. ársfj. 

2005
4. ársfj. 

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004
1. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur 6.647 7.046 6.510 5.118 3.133 3.498
Hreinar þóknanatekjur 4.930 4.433 5.279 2.196 2.623 3.210
Gengishagnaður 11.773 6.777 1.536 7.803 4.275 2.713
Hreinar tryggingartekjur 45 67 55 86 100 76
Aðrar tekjur 726 3.503 1.167 115 314 138
Hreinar rekstrartekjur 24.121 21.825 14.547 15.318 10.445 9.635

Laun og launatengd gjöld -4.318 -3.982 -4.112 -3.172 -2.890 -2.677
Annar rekstrarkostnaður -3.017 -2.623 -3.333 -2.749 -2.425 -2.267
Rekstrarkostnaður samtals -7.335 -6.605 -7.445 -5.921 -5.315 -4.944
Virðisrýrnun -779 -894 -1.022 -555 -1.113 -1.136
Hagnaður fyrir skatta 16.007 14.327 6.081 8.842 4.017 3.555
Skattar -1.894 -2.888 -1.292 -1.862 -534 -548
Hagnaður 14.113 11.439 4.789 6.980 3.483 3.006

Hagnaður 13.673 11.093 4.614 6.577 3.488 3.027
Hlutdeild minnihluta 440 346 175 403 -5 -21

Hagnaður á hlut 20,9 17,0 7,3 13,5 8,0 6,9
 
Lykiltölur úr efnahagsreikningi Kaupþings banka 
Milljarðar króna 30/6/05 1/1/05 30/6/05 1/1/05

Sjóður og innst. í Seðlabanka 39,1  6,3  Innlán frá fjárm.fyrirtækjum og SÍ 62,4  32,5  

Lán og kröfur 1.364,6  1.154,4  Önnur innlán 234,2  202,2  

Veðlán - gangvirði 18,7  31,8  Lántaka 1.217,5  968,5  

Veltufjáreign 264,4  205,2  Víkjandi lán 86,7  57,6  

Aðrar fjáreignir á gangvirði 98,3  63,7  Fjármögnun veðlána 24,4  34,9  

Fjáreignir til sölu 1,3  1,5  Vátryggingaskuld 5,6  1,3  

Afleiðusamn. v/áhættuvarnar 4,5  3,8  Veltufjárskuld 29,8  13,9  

Fjárf. í hlutdeildarfélögum 10,4  3,6  Afleiður vegna áhættuvarna 17,9  19,2  

Óefnislegar eignir 34,0  35,1  Aðrar skuldbindingar 0,6  0,0  

Fjárfestingarfasteignir 20,8  19,2  Skattskuld 7,3  7,7  

Rekstrarfjármunir 6,2  6,1  Endurkræft hlutafé / stofnfé 0,7  1,4  

Skatteign 1,8  1,1  Aðrar skuldir 31,9  56,2  

Fastafjármunir til sölu 3,5  3,6  Hlutdeild minnihluta 10,6  9,5  

Hluti endurtryggjenda 0,1  0,1  Eigið fé 169,8  149,4  

Aðrar eignir 31,3  19,0  

Eignir samtals 1.899,2  1.554,5  Skuldir og eigið fé samtals 1.899,2  1.554,5  
 
Yfirlit yfir afkomusvið Kaupþings banka 
Janúar – júní 

Milljónir króna
Markaðs-

viðskipti
Fyrirtækja-

ráðgjöf Fjárstýring
Fyrirtækja-

svið

Eignastýring
og Einka-
bankaþj.

Viðskipta-
bankasvið

Jöfnunar-
færslur og 
önnur svið

Hreinar vaxtatekjur -649 -990 1.957 9.291 185 4.167 -268

Hreinar þóknanatekjur 2.235 3.383 638 930 1.491 655 31

Gengishagnaður 8.540 8.764 1.082 -120 0 120 163

Hreinar tryggingartekjur 0 0 0 0 0 111 0

Aðrar tekjur 0 79 0 -119 0 17 4.324

Hreinar rekstrartekjur 10.126 11.236 3.677 9.982 1.676 5.070 4.250

Rekstrargjöld 1.424 890 537 770 1.141 2.244 6.934

Virðisrýrnum 0 0 44 920 0 706 3

Heildargjöld 1.424 890 581 1.690 1.141 2.950 6.937

Framlegð 8.702 10.346 3.096 8.292 535 2.120 -2.687
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Breytt reikningsskil 
Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) hefur veruleg áhrif á framsetningu 
rekstrarreiknings Kaupþings banka en rekstraráhrif vegna breytinganna eru óveruleg. Uppgjör 
bankans á fyrri helmingi ársins 2005 er annað uppgjörið sem bankinn birtir samkvæmt 
breyttum reikningsskilum. Samanburðartölur hafa verið endurreiknaðar í samræmi við reglur 
IFRS og er rekstur bankans á fyrsta og öðrum ársfjórðungi 2004 því gerður upp samkvæmt 
hinum alþjóðlegu reikningsskilastöðlum. Allur samanburður á rekstrarstærðum miðast því við 
þann rekstrarreikning, en ekki fyrri framsetningu.  
 
Rekstrarreikningur 
Hagnaður Kaupþings banka fyrir skatta á fyrri helmingi ársins 2005 nam 30.333 m.kr. 
samanborið við 7.572 m.kr. hagnað á sama tímabili árið 2004. Hagnaður Kaupþings banka 
eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2005 nam 24.766 m.kr. samanborið við 6.516 m.kr. hagnað 
á sama tímabili 2004 sem er 280,1% aukning milli tímabila.  
 
Hagnaður Kaupþings banka fyrir skatta á öðrum ársfjórðungi 2005 nam 16.007 m.kr. 
samanborið við 4.017 m.kr. hagnað á sama tímabili árið 2004. Hagnaður Kaupþings banka 
eftir skatta á öðrum fjórðungi ársins 2005 nam 13.673 m.kr. samanborið við 3.488 m.kr. 
hagnað á sama tímabili 2004 sem er 292,0% aukning milli tímabila.  
 
Hagnaður á hlut var 37,9 krónur á fyrri helmingi ársins 2005 samanborið við 14,9 krónur á fyrri 
helmingi ársins 2004. Hagnaður á hlut á öðrum ársfjórðungi 2005 nam 20,9 krónum, 
samanborið við 8,0 á sama ársfjórðungi 2004. 
 
Tekjur 
Hreinar rekstrartekjur á fyrri helmingi ársins námu samtals 45.946 m.kr. og jukust um 128,8%  
miðað við sama tímabil í fyrra. Hreinar rekstrartekjur á öðrum ársfjórðungi námu samtals 
24.121 m.kr. og jukust um 130,9% á milli ára.  
 
Hreinar vaxtatekjur á fyrri helmingi ársins námu 13.693 m.kr. samanborið við 6.631 m.kr. á 
fyrri helmingi 2004 sem er 106,5% aukning milli tímabila. Hreinar vaxtartekjur á öðrum 
ársfjórðungi námu samtals 6.647 m.kr. og jukust um 112,2% miðað við sama ársfjórðung í 
fyrra. Þessi aukning skýrist að mestu leyti af tilkomu FIH í Danmörku en einnig af íbúðalánum 
á Íslandi og almennum vexti útlána.  
 
Hreinar þóknanatekjur námu 9.363 m.kr. á fyrri helmingi ársins samanborið við 5.833 m.kr. á 
fyrri helmingi ársins 2004. Hreinar þóknanatekjur á öðrum ársfjórðungi námu samtals 4.930 
m.kr. og jukust um 87,9% miðað við sama ársfjórðung í fyrra. Þessi auking skýrist að mestu 
leyti af miklum vexti í þóknanatekjum hjá Fyrirtækjaráðgjöf, sem lauk nokkrum stórum 
verkefnum á ársfjórðungnum.  
 
Gengishagnaður á fyrri helmingi ársins nam 18.549 m.kr., samanborið við 6.988 m.kr. á sama 
tímabili í fyrra. Gengishagnaður á öðrum ársfjórðungi nam samtals 11.773  m.kr. og jókst um 
175,4% miðað við sama tímabil í fyrra. Þessi mikla hækkun gengishagnaðar skýrist meðal 
annars af eign bankans á breytanlegu skuldabréfi útgefnu af Bakkavör Group, eignarhlut í 
Mosaic Fashions sem skráð var í Kauphöll Íslands í júní auk gengishagnaðar hjá 
Markaðsviðskiptum á öðrum ársfjórðungi meðal annars vegna sölu á hlutabréfum í Skandia í 
Svíþjóð.  
 
Aðrar tekjur námu 4.229 m.kr. á fyrri helmingi ársins 2005, en þær námu 452 m.kr. á sama 
tímabili í fyrra. Þessi aukning stafar að mestu leyti af söluhagnaði sem myndaðist vegna sölu 
á dótturfélagi bankans, fjármögnunarleigufyrirtækinu Lýsingu hf., í febrúar síðastliðnum.  
 
Gjöld  
Rekstrarkostnaður á fyrstu sex mánuðum ársins námu 13.940 m.kr. og jukust um 3.680 m.kr. 
miðað við sama tímabil á síðasta ári eða sem nemur 35,9%. Rekstrarkostnaður á öðrum 
ársfjórðungi nam 7.335 m.kr. og jókst um 38,0% miðað við sama tímabil 2004. Hlutfall 
rekstrarkostnaðar af tekjum á fyrstu sex mánuðum ársins var 30,3% og lækkaði úr 51,1%  
miðað við sama tímabil árið 2004.  Hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum á öðrum ársfjórðungi 
var 30,4% og lækkaði úr 50,9% frá öðrum ársfjórðungi 2004.  
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Launakostnaður bankans á fyrri helmingi ársins nam 8.300 m.kr. og jókst um 49,1% miðað við 
sama tímabili 2004. Þessi hækkun skýrist einkum af fjölgun starfsmanna, en fjöldi stöðugilda í 
bankanum þann 30. júní 2005 var 1.713, en var 1.360 þann 30. júní árið 2004. Kaupin á 
danska bankanum FIH Erhvervsbank í júlí 2004 skýra að hluta þá fjölgun stöðugilda sem 
orðið hefur á milli tímabila. Aukning launakostnaðar skýrist jafnframt af auknum 
kaupaukagreiðslum í tengslum við góða afkomu bankans. Launakostnaður á öðrum 
ársfjórðungi nam 4.318 m.kr. og jókst um 49,4% á milli ára. Annar rekstrarkostnaður á öðrum 
ársfjórðungi nam 3.017 m.kr. og jókst um 24,4% miðað við sama tímabil í fyrra.  
 
Virðisrýrnun útlána á fyrri hluta ársins nam 1.673 m.kr. og lækkaði úr 2.249 m.kr. frá sama 
tímabili 2004, þrátt fyrir mikinn vöxt útlána. 
 
Tekjuskattur á fyrri helmingi ársins 2005 nemur 4.782 m.kr. en var 1.083 m.kr. miðað við 
sama tímabil 2004.  
 
Efnahagsreikningur 
Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) hefur veruleg áhrif á framsetningu 
efnahagsreiknings Kaupþings banka. Þegar vísað er í stærðir í efnahagsreikningi um síðustu 
áramót er miðað við opnunarefnahagsreikning bankans þann 1. janúar 2005 sem var kynntur 
þann 16. febrúar 2005, en ekki efnahagsreikning bankans þann 31. desember 2004.  
 
Eignir 
Heildareignir bankans þann 30. júní 2005 voru 1.899 milljarðar króna og höfðu aukist um 345 
ma.kr. frá áramótum eða 22,2%.  
 
Því sem áður flokkaðist undir liðinn útlán, er nú samkvæmt nýjum reikningsskilastöðlum skipt 
upp í tvo liði, annars vegar lán og kröfur og hins vegar veðlán á gangvirði. Lán og kröfur 
bankans þann 30. júní 2005 námu samtals 1.365 mö.kr. og hafa aukist um 210 ma.kr. frá 
áramótum, eða um 18,2%. Lán til viðskiptamanna jukust úr 980 mö.kr. í 1.069 ma.kr. eða um 
9,0% frá áramótum en kröfur á fjármálastofnanir fóru úr 174 mö.kr. í 296 ma.kr eða um 
69,8%. Veðlán á gangvirði þann 30. júní námu 18,7 mö.kr, hafa lækkað um 13,0 ma.kr. frá 
áramótum, eða um 41,0%. Þessi liður tekur eingöngu á tilteknum veðlánum bankans í 
Danmörku, veðlán bankans í öðrum löndum flokkast undir lán og kröfur. 
 
Liðurinn skuldabréf og önnur verðbréf skiptist í fjóra liði sem eru eftirfarandi: Veltufjáreign, 
aðrar fj áreignir á gangvirði, fjáreignir til sölu og afleiðusamningar vegna áhættuvarnar. 
Heildareignir bankans í verðbréfum námu þann 30. júní 369 mö.kr. og hafa aukist um 94 
ma.kr. frá áramótum eða um 34,4%. Stærsti liðurinn þar er veltufjáreign en hún nam þann 30. 
júní 264 mö.kr. og hefur hækkað um 28,9% frá áramótum. Aðrar fjáreignir á gangvirði námu 
98 mö.kr. þann 30. júní og hafa aukist um 54,4% frá áramótum. Afleiðusamningar vegna 
áhættuvarnar námu samtals 4,5 mö.kr. þann 30. júní, en námu 3,8 mö.kr. um áramót. Stöður í 
hlutabréfum og öðrum verðbréfum með breytanlegum tekjum námu 109 mö.kr. þann 30. júní 
en á móti hafa verið gerðir afleiðusamningar upp á 21 ma.kr. Auk þess ber bankinn ekki 
markaðsáhættu af 10,8 mö.kr. vegna hlutdeildar minnihlutaeigenda í dótturfélagi bankans, 
Norvestia, í Finnlandi. Samtals ber bankinn því markaðsáhættu af um 77 mö.kr. Skráð 
hlutabréf voru 93,5 ma.kr. eða um 4,9% af heildareignum bankans. Óskráð hlutabréf námu 
6,8 mö.kr. eða um 0,4% af heildareignum bankans. Tvær stærstu stöður bankans í óskráðum 
hlutabréfum námu um 74% af verðmæti óskráðra hlutabréfa. Öll verðbréf bankans eru færð á 
gangvirði nema óskráð hlutabréf sem færð eru á ætluðu gangvirði.  
 
Hluti af starfsemi bankans felst í því að fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum með það að markmiði 
að selja eignarhlutinn innan ákveðins tíma frá kaupum, til dæmis samhliða skráningu á 
markaði. Í tengslum við þessar fjárfestingar hefur Kaupþing banki getað stutt við fyrirtækin 
með ráðgjöf og unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu, sameiningum og yfirtökum til að 
auðvelda þeim skráningu á markað. Dæmi um slíkt samstarf á undanförnum árum eru 
fyrirtækin Össur, Bakkavör Group og Mosaic Fashions. Með þessu móti tekur Kaupþing banki 
þátt í uppbyggingu þeirra fyrirtækja sem Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka vinnur fyrir og 
sýnir í verki að hagsmunir Kaupþings banka og viðskiptavina hans fara saman.  
 
Í tengslum við innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla í ársbyrjun 2005 hafa óskráðar 
eignir bankans verið færðar á gangvirði. Áður voru hlutir bankans í óskráðum félögum færðir á 
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kaupverði, eða gangvirði, reyndist gangvirðið lægra en kaupverðið. Á þessu er þó ein 
undantekning. Þegar gangvirði 19,2% eignarhlutar Kaupþings banka í Exista ehf. er reiknað 
er 17,0% eignarhlutur Exista ehf. í Kaupþingi banka reiknaður á kaupverði.  
 
Afskrift viðskiptavildar var hætt í ársbyrjun 2005 en þess í stað hefur verið tekið upp 
virðisrýrnunarpróf samkvæmt nýjum reikningsskilastöðlum. Ekki var um neina virðisrýrnun að 
ræða á fyrri helmingi ársins 2005. 
 
Hluti endurtryggjenda í vátryggingaskuld nam 136 m.kr. þann 30. júní 2005. Þessi liður er 
tilkominn vegna þess að bankinn hefur tekið KB Líf hf. (áður Alþjóða líftryggingarfélagið hf.) 
inn í samstæðu sem dótturfélag, en félagið var áður fært inn í samstæðu sem hlutdeildarfélag. 
Þetta er gert í samræmi við upptöku hinna alþjóðlegu reikningsskilastaðla.  
 
Liðurinn aflögð starfsemi og fastafjármunir til sölu nam 3.528 milljónum króna þann 30. júní 
2005. Hér er um að ræða fullnustueignir bankans, svo sem fyrirtæki sem bankinn er með í 
sölumeðferð en ber um leið ábyrgð á. 
 
Aðrar eignir námu 31 mö.kr. þann 30. júní 2005 og höfðu aukist um 65% frá áramótum, úr 19 
mö.kr.  
 
Skuldir og eigið fé 
Innlán frá fjármálafyrirtækjum og Seðlabanka (áður Skuldir við lánastofnanir), námu 62,4 
mö.kr. þann 30. júní 2005. Önnur innlán (áður Innlán) námu 234 mö.kr. þann 30. júní sem er 
aukning um 32,0 ma.kr. frá áramótum eða sem nemur 15,8%. Önnur innlán námu samtals 
12,3% af fjármögnun bankans þann 30. júní 2005, samanborið við 13,0% um áramót.  
 
Eigið fé var 169,5 ma.kr. þann 30. júní 2005 samanborið við 149,4 ma.kr. um áramót og hefur 
aukist um 13% á árinu. Eiginfjárgrunnur bankans var 217,3 ma.kr. þann 30. júní 2005. 
Eiginfjárhlutfall samkvæmt CAD reglum var 15,8% þann 30. júní 2005 samanborið við 14,2%  
um áramót. Eiginfjárþáttur A var 12,5% þann 30. júní en var 11,5% um áramót.  
 
Þann 30. júní var hlutafé bankans 6.606.856.400 krónur að nafnvirði sem skiptist í 
660.685.640 hluti. Hluthafar þann 30. júní 2005 voru 30.887 talsins. Tveir hluthafar áttu meira 
en 10% hlutafjár, Exista ehf. með 17,0% og Egla hf. með 10,88%. Eignarhlutur Kaupþings 
banka í Exista ehf. var 19,2% þann 30. júní 2005. 
 
Niðurstaða afkomusviða Kaupþings banka  
Kaupþing banki skiptir rekstri sínum í sex afkomusvið auk stoðsviða. Afkomusviðin eru: 
Markaðsviðskipti, Fjárstýring, Fyrirtækjaráðgjöf, Fyrirtækjasvið, Eignastýring og 
einkabankaþjónusta og Viðskiptabankasvið.  
 
Jákvæð framlegð var af öllum afkomusviðum bankans fyrir samkostnað á öðrum ársfjórðungi 
2005. Mesta framlegðin á öðrum ársfjórðungi var hjá Markaðsviðskiptum sem voru með 6.265 
m.kr. framlegð, Fyrirtækjaráðgjöf var með 5.573 m.kr. framlegð, Fyrirtækjasvið með 4.077 
m.kr. framlegð, Fjárstýring með 1.679 m.kr. framlegð, Eignastýring og einkabankaþjónusta 
með 281 m.kr. framlegð og Viðskiptabankasvið með 1.153 m.kr. framlegð. Taflan hér að 
neðan sýnir niðurstöðu afkomusviða á öðrum ársfjórðungi. 
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Milljónir króna
Markaðs-
viðskipti

Fyrirtækja-
ráðgjöf Fjárstýring

Fyrirtækja-
svið

Eignastýring
og Einka-
bankaþj.

Viðskipta-
bankasvið

Hreinar vaxtatekjur -486 -560 944 4.794 92 2.014

Hreinar þóknanatekjur 1.140 1.882 364 484 762 350

Gengishagnaður 6.357 4.740 673 -142 0 83

Hreinar tryggingartekjur 0 0 0 0 0 44

Aðrar tekjur 0 50 0 -150 0 8

Hreinar rekstrartekjur 7.011 6.112 1.981 4.986 854 2.499

Rekstrargjöld 746 539 289 418 573 1.071

Virðisrýrnun 0 0 13 491 0 275

Heildargjöld 746 539 302 909 573 1.346

Framlegð 6.265 5.573 1.679 4.077 281 1.153
 
  
Markaðsviðskipti 
Markaðsviðskipti annast viðskipti með hlutabréf og skuldabréf á alþjóðlegum 
verðbréfamörkuðum. Starfsemin er í meginatriðum tvíþætt, annars vegar miðlun verðbréfa og 
hins vegar starfræksla sérstakrar deildar sem sinnir viðskiptum fyrir eigin reikning bankans. 
 
Framlegð Markaðsviðskipta fyrir þátttöku í samkostnaði nam 6.265 m.kr. á öðrum ársfjórðungi 
2005. Hreinar rekstrartekjur Markaðsviðskipta námu 7.011 m.kr. og hækkuðu um 125,1%  
miðað við fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld námu 746 m.kr. og hækkuðu um 10,0% miðað 
við fyrsta ársfjórðung.  
 
Aukning í framlegð Markaðsviðskipta frá fyrsta ársfjórðungi skýrist af mikilli aukningu 
gengishagnaðar. Talsverður hluti gengishagnaðarins er tilkominn vegna stöðutöku á 
Norrænum hlutabréfamörkuðum, meðal annars í Skandia í Svíþjóð. 
 

Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur -486 -163 -44 -229 119
Hreinar þóknanatekjur 1.140 1.094 1.159 481 418
Gengishagnaður 6.357 2.183 300 3.791 630
Aðrar tekjur 0 0 0 0 0
Hreinar rekstrartekjur 7.011 3.114 1.415 4.043 1.167
Rekstrargjöld 746 678 769 567 547
Virðisrýrnun 0 0 0 0 0
Heildargjöld 746 678 769 567 547
Framlegð 6.265 2.436 646 3.476 620  
 
Fjárstýring 
Starfsemi Fjárstýringar skiptist í millibankaborð, fjármögnun bankans, afleiðuviðskipti og 
gjaldeyris- og afleiðumiðlun.  
 
Framlegð Fjárstýringar fyrir þátttöku í samkostnaði nam 1.679 m.kr. á öðrum ársfjórðungi 
2005. Hreinar rekstrartekjur Fjárstýringar námu 1.981 m.kr, hækkuðu um 16,9% samanborið 
við fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld námu 302 m.kr., hækkuðu um 8,2% miðað við fyrsta 
ársfjórðung. 
 
Hækkun framlegðar Fjárstýringar á öðrum ársfjórðungi 2005, miðað við fyrsta ársfjórðung,  
skýrist af auknum vaxta- og þóknanatekjum og auknum gengishagnaði. 
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Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur 944 1.012 984 427 207
Hreinar þóknanatekjur 364 274 340 218 219
Gengishagnaður 673 409 114 175 199
Aðrar tekjur 0 0 0 0 0
Hreinar rekstrartekjur 1.981 1.695 1.438 820 625
Rekstrargjöld 289 248 245 270 194
Virðisrýrnun 13 31 5 0 19
Heildargjöld 302 279 250 270 213
Framlegð 1.679 1.416 1.188 550 412  
 
Fyrirtækjaráðgjöf 
Fyrirtækjaráðgjöf sér meðal annars um að aðstoða fyrirtæki við hlutafjárútboð og veita ráðgjöf 
við samruna og yfirtökur.  
 
Framlegð Fyrirtækjaráðgjafar fyrir þátttöku í samkostnaði nam 5.573 m.kr. á öðrum 
ársfjórðungi. Hreinar rekstrartekjur Fyrirtækjaráðgjafar námu 6.112 m.kr., jukust um 19,3%  
samanborið við fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld námu 539 m.kr., og hækkuðu um 53,6%  
miðað við fyrri ársfjórðung.  
 
Aukning hreinna þóknanatekna stafar af því að nokkrum stórum fyrirtækjaverkefnum var lokið 
á ársfjórðungnum. Aukning gengishagnaðar skýrist að mestu af hlutafjáreign bankans í 
Moasic Fashions sem var skráð í Kauphöll Íslands á öðrum ársfjórðungi og eignarhaldi á 
breytanlegu skuldabréfi útgefnu af Bakkavör Group.  
 

Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur -560 -430 -274 -272 -122
Hreinar þóknanatekjur 1.882 1.501 1.511 372 493
Gengishagnaður 4.740 4.024 1.071 2.690 3.776
Aðrar tekjur 50 29 17 0 12
Hreinar rekstrartekjur 6.112 5.124 2.325 2.790 4.159
Rekstrargjöld 539 351 395 281 230
Virðisrýrnun 0 0 0 0 0
Heildargjöld 539 351 395 281 230
Framlegð 5.573 4.773 1.930 2.509 3.929  
 
Fyrirtækjasvið 
Fyrirtækjasvið veitir meðalstórum og stærri fyrirtækjum þjónustu sem einkum felst í ráðgjöf og 
aðstoð við fjármögnun, einkum á Íslandi og í Danmörku.  
 
Framlegð Fyrirtækjasviðs fyrir þátttöku í samkostnaði nam 4.077 m.kr. á öðrum ársfjórðungi 
2005. Hreinar rekstrartekjur Fyrirtækjasviðs námu 4.986 m.kr., stóðu nánast í stað miðað við 
fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld námu 909 m.kr. og er það aukning um 16,5% frá fyrri 
ársfjórðungi.  
 
Virðisrýrnun útlána var 491 milljónir króna á öðrum ársfjórðungi. Tilkoma FIH á þriðja 
ársfjórðungi 2004 skýrir mikla aukningu hreinna vaxtatekna miðað við annan ársfjórðung 
2004. Skýringin á því að aðrar tekjur eru neikvæðar um 150 m.kr. er sú að meðhöndlun 
fullnustueigna hefur verið breytt.  
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Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur 4.794 4.497 4.065 3.993 1.409
Hreinar þóknanatekjur 484 446 996 135 317
Gengishagnaður -142 22 72 0 0
Aðrar tekjur -150 31 0 0 0
Hreinar rekstrartekjur 4.986 4.996 5.133 4.128 1.726

Rekstrargjöld 418 352 356 291 161
Virðisrýrnun 491 428 496 -39 306
Heildargjöld 909 780 852 252 467
Framlegð 4.077 4.216 4.281 3.876 1.259  
 
 
Eignastýring og einkabankaþjónusta 
Starfsemi Eignastýringar og einkabankaþjónustu skiptist í fjóra meginþætti: Sjóðastýringu, 
einkabankaþjónustu, eignastýringu fyrir fagfjárfesta og þjónustu fyrir fagfjárfesta.  
 
Framlegð Eignastýringar og einkabankaþjónustu fyrir þátttöku í samkostnaði nam 281 m.kr. á 
öðrum ársfjórðungi 2005. Hreinar rekstrartekjur sviðsins námu 854 m.kr. og jukust um 3,9%  
miðað við fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld námu 573 m.kr. og jukust um 0,9% miðað við 
fyrri ársfjórðung. 
 

Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur 92 93 25 -88 -39
Hreinar þóknanatekjur 762 729 775 665 689
Gengishagnaður 0 0 0 0 0
Aðrar tekjur 0 0 0 0 0
Hreinar rekstrartekjur 854 822 800 577 650
Rekstrargjöld 573 568 422 395 340
Virðisrýrnun 0 0 0 0 0
Heildargjöld 573 568 422 395 340
Framlegð 281 254 378 182 310  
 
Fjármunir í vörslu bankans námu 1.005 mö.kr. þann 30. júní 2005 og höfðu aukist um 10,5% 
frá áramótum. Eignir í stýringu námu 611 mö.kr. þann 30. júní 2005 og höfðu aukist um 
20,3% frá áramótum.  
 
Viðskiptabankasvið 
Viðskiptabankasvið sér einstaklingum og smærri rekstraraðilum fyrir fjármálaþjónustu, svo 
sem í tengslum við inn- og útlán og greiðslumiðlun. Nær öll starfsemi Viðskiptabankasviðs fer 
fram á Íslandi en síðustu misserin hefur bankinn jafnt og þétt verið að auka markaðshlutdeild 
sína.  
 
Framlegð Viðskiptabankasviðs fyrir þátttöku í samkostnaði nam 1.153 m.kr. á öðrum 
ársfjórðungi 2005 og jókst um 19,1% frá fyrsta ársfjórðungi. Hreinar rekstrartekjur sviðsins 
námu 2.499 m.kr. og drógust saman um 2,8% miðað við fyrsta ársfjórðung 2005. Heildargjöld 
námu 1.346 m.kr. á öðrum ársfjórðungi og drógust saman um 16,1% frá fyrsta ársfjórðungi 
2005. 
 
Virðisrýrnun útlána minnkar fjórða ársfjórðunginn í röð en alls voru afskrifaðar 275 m.kr. á 
öðrum ársfjórðungi. 
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Milljónir króna
2. ársfj.

2005
1. ársfj.

2005
4. ársfj.

2004
3. ársfj.

2004
2. ársfj.

2004

Hreinar vaxtatekjur 2.014 2.154 1.931 1.612 1.579
Hreinar þóknanatekjur 350 305 372 300 352
Gengishagnaður 83 37 17 4 5
Hreinar tryggingartekjur 44 67 55 86 100
Aðrar tekjur 8 9 27 5 16
Hreinar rekstrartekjur 2.499 2.572 2.402 2.007 2.052
Rekstrargjöld 1.071 1.173 1.108 888 1.072
Virðisrýrnun 275 431 474 621 787
Heildargjöld 1.346 1.604 1.582 1.509 1.859
Framlegð 1.153 968 820 498 193  
 
 
Helstu atburðir á öðrum ársfjórðungi 
 
Kaupþing banki kaupir Singer & Friedlander 
Kaupþing banki hf. gerði þann 28. apríl síðastliðinn bindandi kauptilboð í breska bankann 
Singer & Friedlander Group plc. Þann 19. júlí hafði Kaupþing banki eignast 92,7% hlutafjár í 
bankanum. Kaupverðið fyrir alla útgefna hluti í Singer & Friedlander, nam samtals 547 
milljónum punda (64,6 milljörðum króna).  
 
Með kaupunum mun starfsemi Kaupþings banka eflast verulega í Bretlandi sem nú er 
mikilvægasta einstaka markaðssvæði bankans ásamt Danmörku og Íslandi. Stjórnendur 
Kaupþings banka líta á Bretland sem lykilmarkaðssvæði í alþjóðlegri þróun bankans. 
Undanfarin ár hefur starfsemi Kaupþings banka í Bretlandi vaxið ört og reksturinn þar gengið 
sérlega vel. Kaup á Singer & Friedlander er áfangi í þeirri stefnu Kaupþings banka að efla 
starfsemina í Bretlandi.  
 
Singer & Friedlander var stofnaður árið 1907 og sérhæfir sig í almennri bankastarfsemi, 
fjármögnunarleigu (e. asset finance) og eignastýringu. Rúmur helmingur tekna á árinu 2004 
kom úr almennu bankastarfseminni sem samanstendur af fyrirtækjasviði, einkabankaþjónustu 
og verkefnafjármögnun vegna byggingaframkvæmda. Almenn bankastarfsemi Singer & 
Friedlander snýst einkum um lánveitingar til einstaklinga og fyrirtækja þeirra. Eignir í stýringu í 
lok árs 2004 námu um 3,8 milljörðum punda (449 milljörðum króna) og þar af voru 2,7 
milljarðar punda (319 milljarðar króna) í eigu einstaklinga. Í lok árs 2004 störfuðu 657 manns 
hjá bankanum og eru höfuðstöðvar hans í Lundúnum. Bankinn rekur starfsstöðvar víða í 
Bretlandi og á eyjunni Mön.  
 
Rekstur Singer & Friedlander hefur gengið vel undanfarin ár. Hagnaður ársins 2004 eftir 
skatta nam 26,4 milljónum punda (3,1 milljarði króna). Heildareignir Singer & Friedlander 
námu 2,8 milljörðum punda (331 milljarði króna) í lok árs 2004, en til samanburðar námu 
heildareignir Kaupþings banka þann 1. janúar 2005, 1.554 milljörðum króna. Eigið fé Singer & 
Friedlander þann 31. desember nam um 366 milljónum punda (43,2 milljörðum króna).  
 
Singer & Friedlander verður gerður upp í samstæðureikningum Kaupþings banka frá og með 
1. júlí 2005. Við tilkomu bankans í samstæðuuppgjör Kaupþings banka munu innlán 
samstæðunnar tvöfaldast. Sama á við um eignir í stýringu. Kaupverðið var 1,49 sinnum eigið 
fé Singer & Friedlander.  
 
Moody's staðfestir lánshæfiseinkunnir Kaupþings banka  
Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's Investor Servi ces hefur staðfest lánshæfiseinkunnir 
Kaupþings banka í tengslum við kauptilboð bankans í Singer & Friedlander í Bretlandi. 
Einkunn fyrir skuldbindingar til langs tíma er A1 og fyrir skammtímaskuldbindingar Prime-1. 
Einkunn fyrir fjárhagslegan styrkleika er C+.  
 
Útgáfa víkjandi skuldabréfa 
Kaupþing banki gaf út og seldi í júní víkjandi skuldabréf að fjárhæð 175 milljónir evra. 
Skuldabréfin teljast með eiginfjárþætti A.  
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Horfur  
Rekstur Kaupþings banka gengur víðast hvar vel og skiluðu dótturfélög bankans í Danmörku, 
Svíþjóð, Bretlandi og Lúxemborg metafkomu á fyrri hluta ársins. Markaðsaðstæður í þeim 
löndum sem bankinn starfar hafa verið góðar og er ekki gert ráð fyrir að þær aðstæður 
breytist á næstu mánuðum. 
 
Með tilkomu Singer & Friedlander í samstæðu bankans frá og með þriðja ársfjórðungi mun 
breski markaðurinn verða mikilvægasta einstaka markaðssvæði bankans. Stefna Kaupþings  
banka er að hvert einstakt dótturfélag skili að lágmarki 15% arðsemi eigin fjár til lengri tíma. 
Arðsemi Singer & Friedlander hefur síðustu misseri verið lægri en 15% en Kaupþing banki 
gerir ráð fyrir að rekstur Singer & Friedlander muni skila 15% arðsemi eign fjár innan 12-18 
mánaða.  
 
Árið 2005 fer vel af stað og er fyrri helmingur ársins sá besti í sögu bankans. Það sem af er 
árinu er arðsemin umtalsvert meiri en yfirlýst markmið bankans, sem er að ná 15% arðsemi á 
eigið fé á ári til lengri tíma. Stjórnendur bankans eru bjartsýnir á að arðsemismarkmiðum verði 
náð í nánustu framtíð. Hafa verður þó í huga að rekstur banka eins og Kaupþingi banka er 
háður óvissu, svo sem þróun fjármálamarkaða og ýmsum öðrum þáttum sem ekki eru á valdi 
bankans. 
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Fimm ára pro forma yfirlit 
 

Milljónir króna 2005 06 2004 2003 2002 2001 2000

Rekstarreikningur

Hreinar vaxtatekjur 13.693 18.259 10.124 6.998 5.811 4.089
Aðrar rekstrartekjur 32.253 31.687 21.656 14.414 8.039 5.112
Hreinar rekstrartekjur 45.946 49.946 31.780 21.412 13.850 9.201
Önnur rekstargjöld -13.940 -23.625 -18.493 -12.455 -10.565 -7.030
Virðisrýrnun -1.673 -3.825 -3.894 -2.794 -1.691 -815
Skattar -4.782 -4.237 -1.486 -764 321 -343
Hagnaður eftir skatta 25.552 18.258 7.907 5.399 1.915 1.013

Hagnaður hluthafa 24.766 17.707 7.520 5.363 1.915 1.013
Hlutdeild minnihluta 785 552 387 36 - -

Efnahagsreikningur
2005 06 2004 2003 2002 2001 2000

Eignir

Sjóður og innstæður í Seðlabanka 39.073 6.290 - - - -
Lán og kröfur 1.364.643 1.154.416 - - - -
Veðlán - gangvirði 18.726 31.754 - - - -
Veltufjáreign 264.407 205.186 - - - -
Aðrar fjáreignir á gangvirði 98.335 63.694 - - - -
Fjáreignir til sölu 1.320 1.507 - - - -
Afleiðusamningar vegna áhættuvarnar 4.526 3.820 - - - -
Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum 10.415 3.649 - - - -
Óefnislegar eignir 34.018 35.098 - - - -
Fjárfestingarfasteignir 20.803 19.155 - - - -
Rekstrarfjármunir 6.193 6.092 - - - -
Skatteign 1.769 1.092 - - - -
Fastafjármunir til sölu 3.528 3.631 - - - -
Hluti endurtryggjenda í vátryggingaskuld 136 107 - - - -
Aðrar eignir 31.310 18.962 - - - -
Eignir samtals 1.899.203 1.554.453 558.569 432.412 317.563 207.620

Skuldir og eigið fé
Innlán 234.153 202.193 182.497 164.570 83.473 67.369
Aðrar skuldir 1.397.992 1.135.728 308.837 222.339 203.349 121.390
Hlutdeild minnihluta 10.610 9.539 10.603 1.114 223 58
Víkjandi lán 86.671 57.623 10.704 11.010 8.364 6.187
Eigið fé 169.777 149.370 45.928 33.379 22.154 12.616
Samtals skuldir og eigið fé 1.899.203 1.554.453 558.569 432.412 317.563 207.620

Lykiltölur
Kostnaðarhlutfall 30,3% 47,3% 58,2% 58,2% 76,3% 76,4%
Arðsemi eigin fjár hluthafa 36,1% 25,5% 23,0% 18,7% - -
Virðisrýrnun 0,1% 0,4% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6%
Afskriftareikningur 0,6% 1,4% 2,4% 2,1% 2,0% 1,7%
Hagnaður á hlut 37,9 35,6 18,5 14,8 6,1 4,2
Hagnaður á hlut, útþynntur 37,4 35,1 18,4 14,7 6,1 4,2
Meðalfjöldi hluta, milljónir 654 497 406 362 314 239
Meðalfjöldi hluta, útþynnt, milljónir 662 505 411 364 315 239
Fjöldi hluta í lok tímabils, milljónir 655 652 438 409 356 239
Fjöldi hluta í lok tímabils, útþynnt, milljónir 664 660 443 411 358 239
 
Rétt er að benda á að viðskipti á milli Kaupþings banka og Búnaðarbanka Íslands voru óverulegur hluti viðskipta 
bankanna á árunum 2000-2002 og eiga því ekki að hafa marktæk áhrif þegar rekstur Kaupþings  banka er borinn 
saman við pro forma rekstur beggja bankanna á árunum 2000-2002.  
 
Námundun talna getur leitt til þess að töflur í þessari afkomutilkynningu stemmi ekki. 
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Endurskoðun 
Árshlutauppgjörið hefur verið kannað af endurskoðendum bankans.  
 
Kynningarfundur 
Kynningarfundur fyrir íslenska hluthafa og markaðsaðila verður haldinn fimmtudaginn 28. júlí 
kl. 16.30 í höfuðstöðvum Kaupþings banka að Borgartúni 19 í Reykjavík. Hreiðar Már 
Sigurðsson, forstjóri Kaupþings banka, mun kynna afkomu bankans og svara spurningum.  
 
Kynningarfundur fyrir sænska hluthafa og markaðsaðila verður haldinn í Stokkhólmi 
föstudaginn 29. júlí kl. 12.00 að sænskum tíma (10.00 að íslenskum tíma) í húsnæði 
Kaupthing Bank Sverige í Stokkhólmi. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings banka 
mun kynna afkomu bankans og svara spurningum. Mögulegt er að fylgjast með fundinum í 
rauntíma á eftirfarandi vefslóð: www.kaupthing.net/ir Einnig er hægt að hringja í númerið + 46 
8 598 062 47 til að taka þátt í fundinum og leggja fram spurningar. Kynningarefni vegna 
fundanna verður hægt að nálgast að þeim loknum á heimasíðum Kaupþings banka 
www.kaupthing.net og www.kbbanki.is, heimasíðu Kauphallar Íslands www.icex.is og á 
www.huginonline.com 
 
Nánari upplýsingar  
Nánari upplýsingar um uppgjörið veita forstjóri bankans, Hreiðar Már Sigurðsson, í síma 444-
6108 og Jónas Sigurgeirsson, forstöðumaður fjárfestatengsla (ir@kbbanki.is), í síma 444-
6112. Upplýsingar um Kaupþing banka er einnig hægt að nálgast á heimasíðum bankans 
www.kbbanki.is og www.kaupthing.net 
 
Næstu uppgjör Kaupþings banka  
Uppgjör Kaupþings banka fyrir árið 2005 verða birt á eftirfarandi dögum: 
 
Þriðji ársfjórðungur, 28. október 
Ársuppgjör, 26. janúar 2006 
 
Kaupþing banki hf. veitir alhliða viðskipta- og fjárfestingarbankaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og fagfjárfesta. 
Bankinn er leiðandi aðili á nær öllum helstu sviðum íslensks fjármálamarkaðar en auk Íslands eru mikilvægustu 
markaðssvæði bankans Bretland og Danmörk. Kaupþing banki leggur áherslu á vöxt og þróun alþjóðlegrar starfsemi 
sinnar og stefnir að því að vera í hópi leiðandi fjárfestingarbanka í Norður-Evrópu.  
 
Kaupþing banki er með starfsemi í tíu löndum og eru höfuðstöðvar bankans í Reykjavík. Helstu dótturfélög bankans 
eru FIH Erhvervsbank A/S í Danmörku, Kaupthing Ltd í Bretlandi ,, Kaupthing Bank Sverige, Kaupthing Bank 
Luxembourg, Kaupthing Bank Oyj og Norvestia Oyj í Finnlandi, Kaupthing Føroyar, Kaupthing New York, Kaupthing 
Asset Management í Sviss, Kaupthing Ltd. í Englandi, Kaupthing Norge A.S. í Noregi, Arion og KB Líf hf.  á Íslandi. 
Þann 30. júní 2005 voru 1.713 stöðugildi hjá Kaupþingi banka og dótturfélögum.  
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