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Resultat for Danske Bank i Norge
DANSKE BANK I NORGE ER FILIAL AV DANSKE
BANK A/ S, DANMARK, SO M MED EN

Resultat før skatt økte med 14 prosent til 603 millioner kroner.
Inntektene er noe lavere enn i 2013 og skyldes primært en
normalisering av handelsinntektene.
Driftskostnadene har en god utvikling og er redusert til 499 millioner
kroner.
Nedskrivninger på utlån viser at banken har en solid utlånsportefølje og
er redusert til 53 millioner tilsvarende 0,12 % av utlån.
Utlånsvolumet er redusert med tre prosent og skyldes blant annet økt
aktivitet i obligasjonsmarkedet.
Innskuddsvolumet viser en positiv utvikling og bankens
innskuddsdekning er nå på 50 %.

FORVALT NING SKAPITAL PÅ OVER 3 50 0
MILLIARDER DANSKE KR ONER ER ET AV
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WARSZAWA.
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Veksten i norsk økonomi tok seg opp i 1. kvartal etter en oppbremsing mot
slutten av 2012. En moderat bedring i global økonomi har snudd den negative
trenden i eksportnæringene. Sammen med et fortsatt høyt aktivitetsnivå i
oljerelaterte næringer har dette trukket industriproduksjonen opp. Samtidig
har privatforbruket igjen steget etter svekkelsen mot slutten av fjoråret.
Boligprisene og utlånet til privatpersoner har fortsatt å stige, og
myndighetene har derfor varslet tiltak som kan bidra til å bremse denne
utviklingen.

Et godt kvartal for Danske Bank i Norge
-

Resultatet for årets første kvartal synliggjør et fornuftig
inntektsnivå, en god kostnadskontroll og en sunn kredittporteføje.
- Jeg er fornøyd med at vår bevisste satsing på kompetanse og
tette dialog med våre kunder også gir gode resultater, sier Country
Manager Tone Lunde Bakker.
Corporates & Institutions
I segmentet for bankens største kunder var kvartalet preget av høy
aktivitet i obligasjonsmarkedet og Danske Bank Markets bidro i
tilretteleggingen av ti emisjoner for norske industriselskap i perioden.
Aktivitetsnivået i obligasjonsmarkedet var fortsatt høyt. Danske Bank
Markets var i perioden tilrettelegger for 57 obligasjonslån med en
total markedsverdi på 15 milliarder kroner. Perioden har i tillegg vært
preget av økende aktivitet i forbindelse med ulike typer
oppkjøpsfinansiering.
Business Banking
I det tradisjonelle bedriftsmarkedet har banken gjennom kvartalet
arbeidet systematisk med å utnytte fordelene i bankens nye strategi.
Dette gjelder spesielt tilbudet til bedrifter med bankbehov ut over
Norges grenser. En egen mobilbank med mulighet for internasjonale
transaksjoner er også lansert i løpet av perioden.
Business Banking har en klar ambisjon om å øke forretningsvolumet i
Norge og vil framover arbeide systematisk i markedet for å nå dette
målet.

Personal Banking
I personmarkedet har banken gjennom kvartalet tatt grep om rollen
som landets tydeligste rådgiver- og investeringsbank. Både Private
Banking og det øvrige personmarkedet kan vise til en svært god vekst
i salget av spare- og investeringsprodukter. I tilegg har bankens
fondsforvaltermiljø i Norge perioden blitt hedret som vinnere av Dine
Pengers NM i aksjefond og i Morningstars kåring av beste norske
aksjefond.
Danske Bank i Norge har en lang tradisjon for å ligge i front av den
teknologiske utviklingen. Utrullingen av Danske Nettmøte og en
kommende lansering av Mobilbank tilpasset Windows 8 viser at
Danske Bank tar moderniseringen av bankhverdagen på alvor. Tall fra
perioden viser også at utviklingen innenfor området går svært raskt.
Dobbelt så mange kunder benyttet mobilen og tre ganger så mange
kunder benyttet iPad til regningsbetaling i første kvartal 2013 som i
samme periode i 2012.
-

- Vi har finansielt fått en god start på året og med en ny strategi
under full implementering er jeg trygg på at stadig flere kunder vil
oppleve oss som offensive og attraktive framover, sier Country
Manager - Tone Lunde Bakker.

Resultatregnskapet
Danske Banks leverer i første kvartal 2013 et resultat på 603
millioner kroner før skatt. Dette er en økning på 72 mill kr, tilsvarende
14 prosent, sammenlignet med 1. kvartal fra 2012.
Inntekter
Inntektene er redusert med 26 mill og skyldes primært en
normalisering av handelsinntektene i Danske Bank Markets etter et
ekstraordinært førstekvartal i 2012. Renteinntektene økte fra 790
mill kr i 1. kvartal 2012 til 939 mill kr i 2013. Dette skyldes primært
mer normaliserte marginer som ledd i bankens tilpasning til økte
likviditets- og kapitalkostnader.
Kostnader
Driftskostnadene er redusert fra 504 mill kr i første kvartal 2012 til
499 mill kr for samme periode i 2013. Det svakt fallende
kostnadsnivået er tilfredsstillende.
Nedskrivninger
Banken har en solid utlånsportefølje. Nedskrivninger på utlån utgjør i
perioden kun 53 mill kr mot 146 mill kroner i 1. kvartal 2012.
Nedskrivningene utgjør 0,12 % av utlån mot 0,32 % for samme
periode i fjor. Nedskrivningene knytter seg til et fåtall eldre og
eksisterende engasjementer.
Balanseregnskap
Samlede utlån er redusert fra 180,4 til 174,9 milliarder kroner,
tilsvarende en reduksjon på 3,1 prosent. Endringen skyldes i
hovedsak den endret bruk av finansieringskilder i bedriftsmarkedet
og er knyttet til den økte aktiviteten i obligasjonsmarkedet.
Samlede innskudd er økt fra 86,3 til 87,4 milliarder kroner,
tilsvarende en økning på 1,3 prosent.
Til sammen gir dette en innskuddsdekning på 50% ved utgangen av
1. kvartal 2013. Ved utgangen av 1. kvartal 2012 var
innskuddsdekningen 47,8 prosent..

Resultat for Danske Bank-konsernet
Danske Bank-konsernet la i dag fram sitt finansielle resultat for årets første
tre måneder. Mer informasjon om tallene er tilgjengelig på
www.danskebank.com/Reports.

