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Styrket inntjening og rentabilitet
DANSKE BANK NORG E ER FILIAL AV DANSKE
BANK A/ S, DANMARK SO M MED EN
FORVALT NING SKAPITAL PÅ OVER 3 40 0
MILLIARDER DANSKE KR ONER ER ET AV
NORDENS LEDENDE FINA NSKONSERN.
KONSERNET HAR RUNDT 2 0 000
MEDARBEIDERE OG ET O MFATTENDE
KO NTO RNET T I DANMARK, NO RG E, SVERIG E,
FINLAND, EST LAND, LA T VIA, LIT AUEN,
IRLAND OG NORDIRLAND. I TILLEGG HAR
KONSERNET KONT ORER B LANT ANNET I
LONDON, LUX EMBOURG, H AMBURG OG
WARSZAWA.
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Resultat før skatt økt fra 1 221 millioner kroner i 2011 til
2 410 millioner kroner i 2012.
Inntekter har økt fra 3 628 til 4 795 millioner kroner,
primært som følge av mer normaliserte marginer og økt
foretningsvolum i Danske Bank Markets.
Driftskostnadene er økt fra 1 985 til 2 015 millioner
kroner.
Nedskrivninger på utlån var på 370 millioner kroner
tilsvarende 0,21 % av samlede utlån.
Utlånsvolumet er 3 prosent lavere enn ved utgangen av
2011og utgjør nå 175,2 milliarder kroner.
Innskuddsvolumet er redusert med 2 prosent til 87,9
milliarder kroner
Styrket inntjening har bidratt til forsterket rentabilitet, og
etter nedskrivning på utlån er avkastningen økt fra 10,8 til
19,3 prosent.

DANSKE BANK NORG E HAR H OVEDKONTOR I
T RO NDH EIM, 34 KO NTO RER OG TOTALT C A.
10 00 MEDARBEIDERE.

DANSKE BANK NORGE
(NOK millions)

2012

2011

Netto renteinntekter
Netto provisjonsinntekter
Handelsinntekter
Andre inntekter

3 604
416
504
270

2991
349
-28
317

121
119

Sum inntekter
Driftskostnader

4 795
2 015

3 628
1 985

132
102

Resultat før nedskrivninger på utlån
Nedskrivninger på utlån

2 780
370

1 643
422

169
88

Resultat før skatt

Index
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2 410
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Innskudd (ultimo)

87 948

89 892

98

Allokert kapital (gjennomsnitt)

12 460

11 286

110

22,3
19,3
42,0

14,6
10,8
54,7

Utlån (ultimo)

Kapitalavkastning før nedskrivninger på utlån (%)
Kapitalavkastning etter nedskrivninger på utlån (%)
Kostnader / Inntekter (%)

Solid fra Danske Bank i Norge
I et år med omfattende endringer i Danske Bank –konsernet
leverer den norske virksomheten et godt resultat tilpasset
stadig skjerpede rammevilkår.
Årsresultatet på 2 410 millioner kroner skyldes i hovedsak
høy aktivitet innen Danske Bank Markets samt mer
normaliserte rentemarginer.
” Jeg er fornøyd med at vi har evnet å tilpasse oss endringene i
markedet og at våre medarbeidere har klart å opprettholde et
sterkt kundefokus i et år med omfattende endringer også i
Norge, sier Country Manager Tone Lunde Bakker.
Kompetanse og teknologi
Personal Banking Norge har hatt et godt tilfang og en god vekst
i antallet nye kunder gjennom året og klart å tiltrekke seg
breddekunder gjennom et godt tilbud av spare-, investeringsog forsikringsprodukter.
Danske Bank har samtidig befestet sin rolle som
teknologiledende i det norske bankmarkedet. Dette har vært
en satsningsområde siden banken, blant de første i Norge,
lanserte egen nettbank i 1997. Nylig var også banken først
med å lansere Nettmøte, der kundene kan ha et møte sin
rådgiver over nettet.
Business Banking Norge fortsatte en god utvikling av
forretningen med vekst i innskuddene, samtidig som utlånene
holdes stabile. Dette kombinert med at forretningsvolumet
innenfor andre inntektsområder øker. Totalt sett skaper dette
en mer balansert fundingsituasjon og en inntjening som er
mindre avhengig av rentemarginen på utlån.
I fjerde kvartal lanserte Danske Bank Enkeloppstart.no i
samarbeid med IF og Danica. Satsingen skal gjøre det lettere
for nyetablerte bedrifter å finne riktig bank- og
forsikringsløsninger på en enkel og fremtidsrettet måte.
Danske Bank Markets har i samarbeid med forretningsenheten
Corporates & Institutions satset betydelig i
obligasjonsmarkedet gjennom året. Blant annet ved å ansette
ressurspersoner og bygge opp en egen enhet for High Yieldobligasjoner. 2012 er Danske Bank Markets beste år i det
norske markedet noen sinne.

Resultatregnskapet
Danske Banks resultat før skatt er økt fra 1 221 mill kr i 2011
til 2 410 mill kr i 2012. Dette er en økning på 1 189 mill kr og
97 prosent fra 2011. Den positive utviklingen skyldes i
hovedsak fremgang i både renteinntekter og handelsinntekter
Renteinntektene økte fra 2 991 mill kr i 2011 til 3 604 mill kr
i 2012. Dette skyldes primært mer normaliserte marginer
som ledd i bankens tilpasning til økte likviditets- og
kapitalkostnader.
Andre inntekter har steget fra 638 mill kr til 1 190 mill kr i
2012. Fremgangen kommer hovedsaklig fra høyere inntekter
knyttet til den norske Markets-aktiviteten.
Driftskostnadene er økt fra 1 985 mill kr i 2011 til 2 015 mill
kr i 2012. Økningen skyldes i vesentlig grad kostnader i
forbindelse med navneskifte som ble gjennomført i november.
Banken arbeider kontinuerlig med tilpasning til endrede
rammebetingelser med mer effektiv kundebetjening og mindre
kostnadskrevende arbeidsprosser.
Nedskrivninger på utlån utgjør 370 mill kr i 2012 tilsvarende
0,21% av samlede utlån. Nivået er tilfredsstillende og
signaliserer en solid utlånsportefølje. Tilsvarende tall for 2011
var 422 mill kr i nedskrivninger tilsvarende 0,23%.

Balanseregnskapet
Samlede utlån er redusert fra 180,4 til 175,2 milliarder
kroner, tilsvarende en reduksjon på 2,9 prosent. Samlede
innskudd er redusert fra 89,9 til 87,9 milliarder kroner,
tilsvarende en reduksjon på 2,2 prosent.
Bankens innskuddsdekning er 50% ved utgangen av 2012.
Dette er på samme nivå som per desember 2011.
Banken har med dette en markedsandel i det norske markedet
på ca. 5 prosent, både målt i forhold til utlån og innskudd
Styrket inntjening har bidratt ti l at bankens rentabilitet har økt.
Avkastning på allokert kapital etter nedskrivninger på utlån har
økt fra 10,8 prosent til 19,3 prosent.

