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LUX EMBOURG, DUBLIN, H AMBURG OG

Resultat før skatt i første kvartal 2014 ble på 665 millioner kroner – en
vekst på 10 prosent fra samme periode i fjor.
Inntektene er økt noe – primært på grunn av økte Handelsinntekter.
Driftskostnadene har økt med 10 prosent som følge av økte
utviklingskostnader og endring i valutakurs. Ordinære driftskostnader
viser en stabil utvikling.
Nedskrivninger på utlån er på 8 millioner. Dette tilsvarer 0,02 prosent
av utlån.
Utlånsvolumet er tilnærmet stabilt i forhold til utgangen av første kvartal
2013.
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Styrker satsingen i Norge
Danske Bank i Norge leverer et godt resultat for første kvartal 2014
på 665 millioner kroner – en resultatframgang på 10 prosent - og
styrker samtidig satsingen i flere viktige segmenter.
- Resultatet viser at vi har et solid fundament å bygge videre vekst på
i Norge, sier Country Mangager Tone Lunde Bakker.
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Banken annonserte nylig en solid styrking av sitt Corporate Financeteam med flere nye nøkkelmedarbeidere.
- Vi kompletterer nå den oppbyggingen av Danske Bank Markets som
vi startet på for noen år siden. Sammen med vårt nye High Yield-

team, Risk Advisory-team og resten av Markets er vi trygge på at
Corporate Finance framover vil skape gode verdier for kundene, sier
Lunde Bakker.
Danske Bank Markets har i tillegg hatt en travel start på året og har
vært involvert i flere interessante transaksjoner knyttet til
obligasjonsutstedelser, råvare og rentesikringer.
Blant annet var Danske Bank Markets tilrettelegger da et større
statlig selskap for første gang benyttet seg av det europeiske
obligasjonsmarkedet, der de hentet inn lån for EUR 300mio med 7
års løpetid.
Aktivitetsnivået i obligasjonsmarkedet er fortsatt høyt, blant annet
basert på historisk lave finansieringskostnader.
Business Banking
Innen det tradisjonelle bedriftsmarkedet har banken jobbet målrettet
for å ta tilbake posisjonen som en utfordrer i det norske markedet.
Banken har hentet en rekke nye kunder, mange av dem med et bredt
behov for produkter og tjenester, både i Norge og internasjonalt. Også
forretningsomfanget med eksisterende kunder har økt . Sammen
med en solid kundeportefølje med lave tapsavsetninger betyr dette
at bedriftsmarkedet leverer et historisk godt resultat i første kvartal.
- Vi er godt fornøyd med at vi evner å tiltrekke oss kunder med
komplekse behov - også i dette segmentet, sier Lunde Bakker.
Personal Banking
I personmarkedet har banken styrket sin markedsposisjon i perioden
- særlig mot unge kunder. Bankens Boliglån UNG ble priset ned både i
starten av første kvartal og i starten av inneværende kvartal.
- Kampen om de unge bankkundene i Norge er knallhard og vi er
fornøyde med det vi mener er landets beste tilbud til denne
kundegruppen, sier Lunde Bakker.
I tillegg til å holde innskuddsrenten på Boligsparing for Unge urørt
satser banken også sterkt på konkurransedyktige digitale løsninger. I
løpet av perioden er ”Mitt Forbruk” lansert - en funksjon i nettbank,
mobil- og brettbank som viser innenfor hvilke områder kundene
bruker pengene sine.
Banken fortsetter samtidig den gode utviklingen innen forsikring,
pensjon og sparing. Langsiktig satsing på investeringsrådgivning og
kapitalforvaltning gir nå avkastning i form av betydelig vekst i
nettotegning og kundekapital i bankens verdipapirfond – særlig innen
Private Banking-segmentet.

Resultatregnskapet

Danske Banks resultat før skatt ble i årets første kvartal 2014 på
665 mill kr. Dette er en økning på 62 mill kr og 10 prosent fra første
kvartal 2013. Resultatøkningen skyldes økte inntekter og reduserte
tap på utlån.
Inntekter
Totale inntekter er økt med 6 prosent fra samme periode i 2013.
Netto renteinntekter er redusert fra 939 mill kr i 2013 til 912 mill kr
i 2014. Dette tilsvarer en nedgang på 3 prosent.
Netto provisjonsinntekter er økt med 20 prosent fra 115 mill kr til
138 mill kr. Økningen kommer innenfor alle forretningsområdene.
Handelsinntektene er økt fra 41 mill kr i 2013 til 116 mill kr i 2014.
Økningen skyldes i vesentlig grad en økning av handelsinntektene i
Danske Bank Markets.
Kostnader
Driftskostnadene er økt fra 499 mill kr i 1. kvartal 2013 til 548 mill
kr for samme periode i 2014. Dette tilsvarer en økning på 10
prosent. Økningen skyldes bl.a. endring i valutakurs mellom norske og
danske kroner. Underliggende ordinære driftskostnader viser en
stabil utvikling.
Nedskrivninger
Banken har en solid utlånsportefølje. Nedskrivninger på utlån utgjør
kun 8 mill kr i 2014 mot 53 mill kroner i tilsvarende periode i 2013.
Nedskrivningene utgjør 0,02 prosent av utlån mot 0,12 prosent for
samme periode i fjor.

Balanseregnskap
Samlede utlån på 173,6 mrd kr – på nivå med samme periode i fjor.
Samlede innskudd er økt fra 87,4 til 108,8 mrd kr, tilsvarende en
økning på 24 prosent. Innskuddene øker både innenfor bedrifts- og
personmarked.
Til sammen gir dette en innskuddsdekning på 62,7 prosent ved
utgangen av 1. kvartal 2014. Ved utgangen av 1. kvartal 2013 var
innskuddsdekningen 50,0 prosent.

Resultat for Danske Bank-konsernet
Danske Bank-konsernet la i dag fram sitt finansielle resultat for
første kvartal 2014. Mer informasjon om tallene er tilgjengelig
på www.danskebank.com/Reports.

