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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 per 3. kvartal 2013 ble på 1 787 millioner kroner og
er med det tilnærmet på samme nivå som fjoråret.
Inntektene er stabile i forhold til 2012. Netto rente- og
provisjonsinntekter er økt mens handelsinntektene er vesentlig lavere
enn i 2012. Dette skyldes primært en normalisering av inntektene fra
Danske Bank Markets.
Driftskostnadene økt med 3 prosent som følge av økte
utviklingskostnader. Ordinære driftskostnader viser en stabil utvikling.
Nedskrivninger på utlå er på 314 millioner. Dette tilsvarer 0,24 prosent
av utlån.
Utlånsvolumet er redusert med 5 prosent primært relatert til
bedriftsmarkedet. Innskuddsvolumet er økt med 22 prosent og bankens
innskuddsdekning er nå på 60 prosent.

FORVALT NING SKAPITAL PÅ OVER 3 50 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 nedskrivninger på utlån
Nedskrivninger på utlån
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Resultat før skatt
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Innskudd (ultimo)
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Resultat etter skatt

Et godt kvartal for Danske Bank i Norge
Danske Bank i Norge leverer også i 3.kvartal et solid regnskap med
en fornuftig inntjening, god kontroll på kostnadene og en kraftig
forbedret innskuddsdekning.
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MOBIL: 970 123 50
MAIL: STIAN. ARNESEN@ DANSKEBANK. NO

-

Dette viser at alle medarbeidere i Danske Bank i Norge evner
å kombinere effektivt bankhåndverk og samtidig ha et sterkt
fokus på kundene, sier Country Manager Tone Lunde Bakker.

Bankens resultat før skatt er etter årets første ni måneder på
nærmere 1,8 milliarder norske kroner - omlag på samme nivå som
fjoråret.
-

Danske Bank har en god forretning i Norge, og vi ser et stort
potensiale i dette marked. Det betyr, at vi holder fast i vår
langsiktige vekstambisjon i Norge. Vi har gode finansielle
løsninger og kan yte kompetent rådgivning, og dette skal vi nå
spre enda bredere ut i det norske marked, hvor vi har et klart mål
om å vokse i de kommende år, sier konsernsjef Thomas F.Borgen i
Danske Banks.

Nordmannen ble utnevnt til konsernsjef i Danske Bank 16.september i år.
Corporates & Institutions
Tredjekvartal var et godt kvartal for Danske Bank Markets med
god kundeaktivitet.
-

I tillegg har vi sett en svært god start på inneværende kvartal.
Danske Bank Markets var blant annet nylig med på
tilretteleggingen av den tredje største High Yield
obligasjonen i norske kroner gjenom tidene, sier Lunde
Bakker.

Business Banking
I det tradisjonelle bedriftsmarkedet har banken fått uttelling for
målrettet og systematisk fokus på kundene. Ifølge EPSI, som er en
uavhengig kundetilfredshetsundersøkelse, har Danske Bank i 2013
de mest fornøyde kundene av de større bankene. Arbeidet har også
gitt resultater i form av mange nye gode kunder og flere forretninger
med eksisterende kunder.

Personal Banking
I personmarkedet fortsetter banken den gode utviklingen innen
forsikring, pensjon og sparing. 45 prosent av all nytegning i fond fra
norske personkunder ble gjort i Danske Capitals fond i årets første
tre måneder - noe som gjør bankens forvaltere til fondsvinner så
langt i år.
I samme periode har det også blitt enda enklere å være personkunde i
Danske Bank i Norge. Bankens oppdaterte App til Smartphone
inneholder en rekke forbedringer og innføringen av Nettmøte har blitt
svært godt mottatt av kundene.
-

Vi er stolte av at hvert 8. kundemøte nå gjennomføres med
kunden sittende i sin egen sofa eller på sin egen kontorpult –
enkelt og effektivt for både kunden og oss, sier Lunde Bakker.

Resultatregnskapet
Danske Bank leverer et resultat på 1 787 millioner kroner før skatt
per 3. kvartal 2013 – på nivå med tilsvarende periode i 2012.
Inntekter
Totale inntekter er på samme nivå som forrige år. Netto
renteinntekter er økt fra 2 645 mill kr i 2012 til 2 867 mill kr i 2013.
Dette som følge av normaliserte marginer som ledd i bankens
tilpasning til økte likviditets- og kapitalkostnader. Handelsinntekten er
redusert 284 mill kr tilsvarende 61 prosent. Nedgangen skyldes i
vesentlig grad en normalisering av handelsinntektene i Danske Bank
Markets etter et ekstraordinært godt resultat i årets 9 første
måneder i 2012.
Kostnader
Driftskostnadene er økt fra 1 460 mill kr per 3. kvartal 2012 til
1 506 mill kr for samme periode i 2013. Dette tilsvarer en økning på
3 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig økte utviklingskostnader.
Underliggende ordinære driftskostnader viser en stabil utvikling..
Nedskrivninger
Banken har en solid utlånsportefølje. Nedskrivninger på utlån utgjør
314 mill kr mot 310 mill kroner i tilsvarende periode i 2012.
Nedskrivningene utgjør 0,24% av utlån mot 0,23 % for samme
periode i fjor.
Balanseregnskap
Samlede utlån er redusert fra 180,3 til 171,2 milliarder kroner,
tilsvarende en reduksjon på 5,0 prosent. Endringen skyldes i
hovedsak nedgang i utlån til bedriftsmarkedsområdet.
Personmarkedsområdet viser en stabil utvikling..
Samlede innskudd er økt fra 84,7 til 103,4 milliarder kroner,
tilsvarende en økning på 22 prosent. Innskuddene øker både innenfor
bedrifts- og personmarked.
Til sammen gir dette en innskuddsdekning på 60,3 prosent ved
utgangen av 3. kvartal 2013. Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var
innskuddsdekningen 47,0 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.

