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Danske Bank koncernen - hovedtal

BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks Året

(Mio. kr.) 2002 2001 02/01 2001

Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening 13.573 13.579 100 18.051

Gebyrer og provisioner, netto 4.566 4.636 98 6.265

Kursregulering fra handelsaktiviteter 223 1.273 18 1.597

Øvrige basisindtægter 1.029 825 125 1.171

Basisindtjening af forsikringsaktiviteter 940 957 98 1.223

Basisindtægter i alt 20.331 21.270 96 28.307

Driftsomkostninger og afskrivninger 11.229 12.206 92 16.275

Basisindtjening før hensættelser 9.102 9.064 100 12.032

Tab og hensættelser på debitorer 1.005 1.054 95 1.752

Basisindtjening 8.097 8.010 101 10.280

Avance ved salg af tilknyttede virksomheder 0 234 0 240

Beholdningsindtjening 707 665 106 870

Resultat før skat 8.804 8.909 99 11.390

Skat 2.390 1.925 124 2.677

Periodens resultat 6.414 6.984 92 8.713

Heraf minoritetsinteressernes andel - 1 -

UDVALGTE BALANCEPOSTER

(Mia. kr.)

Bankudlån 473 467 101 476

Realkreditudlån 466 438 106 448

Obligationer og aktier 346 266 130 356

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 290 249 116 241

Indlån 419 384 109 400

Udstedte obligationer 633 571 111 673

Efterstillede kapitalindskud 30 32 94 32

Egenkapital 62 59 105 57

Aktiver i alt 1.612 1.438 112 1.539

NØGLETAL

Periodens resultat pr. aktie (kr.) 8,9 9,5 11,9

Periodens resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 14,2 16,8 16,0

Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 17,9 19,3 18,9

Omkostninger i procent af basisindtægter 55,2 57,4 57,5

Solvensprocent (ekskl. periodens resultat) 9,4 9,4 10,3

Kernekapitalprocent (ekskl. periodens resultat) 6,8 6,5 7,3

Børskurs ultimo 113,8 123,7 135,1

Indre værdi pr. aktie (kr.) 87,0 80,4 78,0

Antal heltidsmedarbejdere ultimo:
Danske Bank og konsoliderede datterselskaber 17.137 17.790 17.564

Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber 846 966 957
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Beretning

Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.414 mio. kr. i 1.-3. kvartal
2002 mod 6.984 mio. kr. i samme periode 2001. Nedgangen kan primært tilskrives en
lav skatteudgift i 3. kvartal 2001.

Koncernens basisindtjening i 1.-3. kvartal 2002 viste en svag fremgang i tråd med for-
ventningerne udtrykt i halvårsrapporten 2002. Basisindtægterne i 1.-3. kvartal faldt
med 4 pct. til 20.331 mio. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2001. Indtægterne er fortsat ne-
gativt påvirket af den lave omsætning på kapitalmarkederne og den moderate aktivitet
på koncernens hovedmarkeder. Nedgangen i indtægterne blev opvejet af faldende om-
kostninger og marginalt lavere hensættelser.

Koncernens samlede nettorenteindtægter var uændrede i forhold til 1.-3. kvartal 2001.
Det markante fald i pengemarkedsrenten i Danmark påvirkede nettorenteindtægterne
negativt. Bankaktiviteter Udland og de handelsrelaterede aktiviteter i Danske Markets
havde stigende nettorenteindtægter. Stigningen i nettorenteindtægter i Danske Mar-
kets skal ses i sammenhæng med et betydeligt fald i kursregulering af handelsaktivite-
ter.

Trods det betragtelige fald i aktivitetsniveauet på koncernens hovedmarkeder blev ind-
tjeningen fra gebyrer og provisioner alene reduceret med 2 pct. i forhold til 2001 til
4.566 mio. kr. Gebyrindtjeningen i 3. kvartal 2002 udviste en mindre stigning i forhold
til 3. kvartal 2001.

Øvrige basisindtægter steg i 3. kvartal 2002 som følge af avance fra ejendomssalg
samt tilbageførsel af reservation vedrørende retssager.

Koncernens basisindtjening fra forsikringsaktiviteter faldt med 17 mio. kr. til 940 mio.
kr. Danicas resultat før skat blev forbedret fra et underskud på 75 mio. kr. ultimo juni til
et overskud på 310 mio. kr. ultimo september. Fremgangen skyldes et væsentligt for-
bedret afkast af beholdningsindtjeningen i Danica som følge af omlægning af de investe-
ringsaktiver, som henføres til Danicas egenkapital.

Danica har i dag, den 29. oktober 2002, modtaget en "financial strength" og en "coun-
terparty credit" rating fra det internationale ratingbureau Standard & Poor's, begge på
A+.

Udviklingen i koncernens driftsomkostninger og afskrivninger forløber som planlagt.
Omkostningerne faldt i årets første 3 kvartaler med 977 mio. kr. til 11.229 mio. kr.
svarende til et fald på 8 pct. Omkostningerne i pct. af basisindtægterne faldt til 55,2 i
1.-3. kvartal 2002 fra 57,4 i samme periode 2001. Omkostningsprocenten udgjorde
54,6 i 3. kvartal 2002.

Koncernens basisindtjening før hensættelser udgjorde 3.096 mio. kr. i 3. kvartal 2002.

Tab og hensættelser viste i 1.-3. kvartal 2002 en nedgang på 49 mio. kr. til 1.005 mio.
kr. Tab og hensættelser var således fortsat på et lavt niveau set i forhold til de samlede
udlån og garantier og udgjorde 13 basispunkter p.a. af de samlede udlån og garantier.

Basisindtjeningen viste herefter en stigning på 87 mio. kr. til 8.097 mio. kr. svarende til
en fremgang på 1 pct.

På baggrund af fortsatte omkostningsreduktioner og en forventning om en forholdsvis
lav hensættelsesprocent ventes basisindtjeningen for hele året 2002 fortsat at udvikle
sig positivt. Udviklingen i basisindtjeningen vil dog stadig kun være svagt positiv i for-
hold til indtjeningen for 2001.
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Beholdningsindtjeningen udgjorde 707 mio. kr. mod 665 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001. I
3. kvartal 2002 var beholdningsindtjeningen fra bankforretningen negativ med 50 mio.
kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica udgjorde et overskud på 55 mio. kr. efter fra-
drag af udskudt risikotillæg i livforretningen på grund af utilstrækkeligt investeringsaf-
kast.

Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, er be-
regnet til 2.390 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002 svarende til en skatteprocent på 27.

Tilbagegangen i koncernens nettoresultat til 6.414 mio. kr. fra 6.984 mio. kr. i 1.-3.
kvartal 2001 kan henføres til en ekstraordinært lav skatteudgift i 3. kvartal 2001 som
følge af indtægtsførsel af skatteværdien på 700 mio. kr. af underskud fra tidligere år i
Fokus Bank. En øget kernekapitalandel i 2002 medførte derudover, at egenkapitalfor-
rentningen blev reduceret fra 16,8 pct. i 1.-3. kvartal 2001 til 14,2 pct. i 1.-3. kvartal
2002.

Balance

Ultimo september 2002 udgjorde koncernbalancen 1.612 mia. kr. mod 1.438 mia. kr.
ultimo september 2001. Danicas balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet,
androg 176 mia. kr. Koncernens samlede balance, efter eliminering af interne mellem-
værender, udgjorde i alt 1.777 mia. kr.

Koncernens bankudlån udgjorde 473 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2002. Kon-
cernens indenlandske bankudlån lå marginalt lavere end ved udgangen af september
2001, mens udlånet i de øvrige skandinaviske lande blev øget med 17 mia. kr. Repo-
udlån primært til udenlandske finansielle institutioner blev øget med 8 mia. kr., mens
udlån i UK og USA blev reduceret med 14 mia. kr. Realkreditudlånet, der udgjorde 466
mia. kr., er steget jævnt og med 4 pct. siden årsskiftet.

Indlånet udgjorde 419 mia. kr. ultimo september 2002 og udviste en stigning på 35
mia. kr. fra ultimo september 2001, som primært kan henføres til indlån modtaget fra
større erhvervskunder og institutionelle virksomheder.

Kapital og solvens

Egenkapitalen udgjorde 62 mia. kr. og den efterstillede kapital 30 mia. kr. ved udgangen
af 3. kvartal 2002.

Solvensprocenten (ekskl. periodens resultat) ultimo september 2002 blev opgjort til
9,4, hvoraf 6,8 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Aktietilbage-
købet, der blev gennemført i 2. kvartal 2002, betød isoleret set en reduktion af kerne-
kapitalprocenten med 0,4 procentpoint.

KAPITAL OG SOLVENS

(Ekskl. periodens resultat) 30. september 30. september

(Mio. kr.) 2002 2001

Kernekapital efter fradrag 53.544 50.364

Supplerende kapital efter fradrag 20.168 22.447

Ansvarlig kapital efter fradrag i alt 73.712 72.811

Vægtede poster i alt 783.387 775.491

Solvensprocent 9,4 9,4

Kernekapitalprocent 6,8 6,5



DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2002    5/19

Omkostninger

Koncernen har siden annonceringen af fusionen mellem RealDanmark og Danske Bank
i oktober 2000 realiseret omkostningsbesparelser, som ved udgangen af 3. kvartal
2002 på årsbasis udgør 2,1 mia. kr. De realiserede besparelser skal ses i sammen-
hæng med forventningen om årlige omkostningsbesparelser på 2,2 mia. kr. ved årets
udgang. Desuden vil de omkostningsbesparelser, der var planlagt i de to virksomheder
allerede inden fusionen på samlet 0,7 mia. kr. årligt, ligeledes være realiseret ved ud-
gangen af 2002.

Omkostningerne reduceredes med 977 mio. kr. fra 12.206 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001
til 11.229 mio. kr. i samme periode i år. Ses bort fra valutakurspåvirkningen fra kon-
cernens udenlandske enheder ville omkostningsreduktionen have udgjort godt 1,1 mia.
kr. svarende til knap 10 pct.

Omkostningsprocenten udgjorde 55,2 i 1.-3. kvartal 2002, hvilket var et fald på 2,2
procentpoint i forhold til samme periode i 2001. Det er fortsat koncernens mål at ned-
bringe omkostningsprocenten yderligere inden for en kortere årrække.

Bortset fra udvidelsen i udenlandske enheder og ansættelsen af bankelever i 3. kvartal
er antallet af medarbejdere reduceret med knap 700 i 2002, og det samlede antal
medarbejdere er nedbragt med ca. 2.500 siden efteråret 2000. Endvidere er der ind-
gået aftale med yderligere knap 500 medarbejdere om fratrædelse på et senere tids-
punkt.

Koncernen realiserede i årets første ni måneder betydelige omkostningsbesparelser
på IT-området ved alene at anvende én IT-platform inden for bankaktiviteterne. Koncer-
nens realkreditsystemer vil blive konverteret til den fælles IT-platform i løbet af 2003
og 2004.

Omkostningerne blev ligeledes reduceret som følge af de gennemførte filialsammen-
lægninger. Antallet af filialer i Danmark er reduceret med 39 i 2002 og i alt 112 siden
begyndelsen af 2001. Der er planlagt yderligere filialsammenlægninger for 2002.

Regnskabspraksis mv.

Kvartalsrapporten for 1.-3. kvartal 2002 er udarbejdet i overensstemmelse med Kø-
benhavns Fondsbørs A/S� regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer. Den an-
vendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i halvårsrapporten 2002 be-
skrevne.
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Koncernens forretningsområder

Ved slutningen af 2001 blev etableret en ny organisationsstruktur, der samlede kon-
cernens bankforretninger i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor banken har
forretningssted. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af Detailbanken
og væsentlige dele af Engrosbanken samt en række områder inden for kapitalforvalt-
ning primært rettet mod privatkunder.

Koncernens aktiviteter inden for realkredit, livsforsikring og investmentbanking blev
stort set ikke berørt af organisationsændringen.

Sammenligningstal for 2001 er tilpasset den nye organisationsstruktur.

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Andel Andel

1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks Året 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal

(Mio. kr.) 2002 2001 02/01 2001 2002 2001

Bankaktiviteter 6.235 5.585 112 7.626 69% 62%

- Bankaktiviteter Danmark 4.448 3.883 115 5.461 49% 43%

- Bankaktiviteter Udland 1.787 1.702 105 2.165 20% 19%

Realkredit 1.598 1.610 99 2.240 17% 18%

Danske Markets 724 1.005 72 1.146 8% 11%

Liv og Pension 787 810 97 1.039 9% 9%

Danske Capital 294 374 79 490 3% 4%

Danske Securities -80 -195 - -312 -1% -2%

Øvrige områder -456 -125 - -197 -5% -2%

Koncernen i alt 9.102 9.064 100 12.032 100% 100%

Koncernens samlede basisindtjening før hensættelser blev fastholdt på niveauet fra 1.-
3. kvartal 2001, trods den negative påvirkning fra det markante fald i den danske pen-
gemarkedsrente.

Bankaktiviteter, der nu bidrager med 69 pct. af koncernens samlede basisindtjening før
hensættelser, udviste en fremgang på 12 pct. Denne fremgang kan primært tilskrives
realiseringen af omkostningsbesparelser i Danmark samt indtægtsfremgang i Norge
og UK.

Den generelt faldende aktivitet på kapitalmarkederne påvirkede indtjeningen negativt,
især i Danske Capital og Danske Securities. Danske Securities� resultat er dog forbed-
ret som følge af den iværksatte omstrukturering. Danske Markets kunne ikke fastholde
den ekstraordinært høje indtjening fra især 3. kvartal 2001.

Øvrige områder udviste et stigende underskud primært som følge af lavere afkast af
kapital, som ikke er allokeret til forretningsområderne.
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Bankaktiviteter

BANKAKTIVITETER 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 14.768 14.796 4.961 4.950 4.857 5.005 4.818 19.801

Driftsomkostninger og afskrivninger 8.533 9.211 2.827 2.971 2.735 2.964 2.874 12.175

Basisindtjening før hensættelser 6.235 5.585 2.134 1.979 2.122 2.041 1.944 7.626

Risikovægtede poster (gns.) 432.131 430.743 425.718 434.701 436.088 435.541 429.797 431.953

Allokeret kapital (gns.) 28.089 27.998 27.672 28.256 28.346 28.310 27.937 28.077

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 29,6 26,6 30,8 28,0 29,9 28,8 27,8 27,2

Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,8 62,3 57,0 60,0 56,3 59,2 59,7 61,5

Bankaktiviteter omfatter samtlige koncernens bankforretninger samlet i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor koncer-
nen har forretningssted.

De samlede bankaktiviteter bidrog i 1.-3. kvartal 2002 med mere end to tredjedele af
koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. I forhold til 1.-3. kvartal 2001
steg basisindtjeningen før hensættelser med 650 mio. kr. Basisindtægterne var stort
set uforandrede, mens omkostningerne blev reduceret med 7 pct., hvorved omkost-
ningsprocenten fortsatte den positive udvikling.

BANKAKTIVITETER DANMARK 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 10.884 11.324 3.608 3.694 3.582 3.813 3.770 15.137

Driftsomkostninger og afskrivninger 6.436 7.441 2.078 2.247 2.111 2.235 2.387 9.676

Basisindtjening før hensættelser 4.448 3.883 1.530 1.447 1.471 1.578 1.383 5.461

Risikovægtede poster (gns.) 217.855 214.463 213.391 217.580 222.696 222.396 219.942 216.462

Allokeret kapital (gns.) 14.161 13.940 13.870 14.143 14.475 14.456 14.296 14.070

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 41,9 37,1 44,1 40,9 40,6 43,7 38,7 38,8

Omkostninger i pct. af basisindtægter 59,1 65,7 57,6 60,8 58,9 58,6 63,3 63,9

Bankaktiviteter Danmark varetager koncernens indenlandske bankforretninger med privatkunder og erhvervskunder. Forretnin-
gen drives under en række varemærker � �brands� � herunder Danske Bank og BG Bank.

Bankaktiviteterne i Danmark bidrog i 1.-3. kvartal 2002 med halvdelen af koncernens
samlede basisindtjening før hensættelser. Basisindtjeningen før hensættelser fra de
danske bankaktiviteter udviklede sig positivt, primært som følge af reducerede omkost-
ninger på i alt 14 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2001.

Basisindtægterne udviste et fald på 4 pct., hvilket skyldes, at nettorenteindtægterne
blev reduceret på grund af en nedgang i den korte pengemarkedsrente på næsten 2
procentpoint i forhold til 1.-3. kvartal 2001. Herved faldt det direkte afkast af den allo-
kerede kapital, ligesom indtjeningen på indlånsoverskuddet blev reduceret. Ind-
tægtsnedgangen kunne ikke fuldt opvejes af øget volumen eller satsændringer.

Som følge af den økonomiske afmatning i 1.-3. kvartal 2002 set i forhold til samme pe-
riode 2001 blev gebyrindtægterne reduceret med godt 2 pct.
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Omkostningsreduktionen var en følge af den løbende sammenlægning af filialer, reduk-
tion af medarbejderantallet samt konverteringen af BG Banks IT-systemer i 2001 og af
giroplatformen i 2002 til koncernens edb-platform.

Afsætningen af udlånsprodukter til privatkunder var ligeledes præget af den økonomi-
ske afmatning. Salget af realkreditprodukter øgedes, mens bankudlån blev marginalt
reduceret. Udlånet til storkunder har kunnet fastholdes til trods for, at også erhvervs-
virksomhedernes investeringslyst fortsat er negativt påvirket af den moderate vækst i
økonomien.

Salget af kundepakker, der er en samling af services og produkter målrettet bestemte
kundesegmenter, forløb særdeles tilfredsstillende. Specielt salget af kundepakker ret-
tet mod bankens unge kunder har oversteget forventningerne.

Kundernes handel med værdipapirer var fortsat præget af de vanskelige forhold på ka-
pitalmarkederne. Den faldende indtjening på fonds kunne ikke fuldt kompenseres af en
øget indtjening fra valutahandel.

I 3. kvartal 2002 introduceredes Danske Invest Erhverv, der er en investeringsfor-
ening målrettet erhvervsvirksomheder. Produktet er blevet godt modtaget af kun-
derne med en god salgsudvikling til følge.

Den nye erhvervsstruktur i Danske Bank brandet, hvor finanscentret er etableret som
rådgivningsenhed for regionernes større erhvervskunder, er nu fuldt implementeret.

På grund af et stigende antal røverier mod bankfilialer indførte banken i sommeren
2002 et nyt koncept med kassefri filialer, der bl.a. indebærer, at kontantbaserede kas-
setransaktioner bortfalder. Den første filial omdannedes til kassefri filial i juli måned.
Flere filialer vil blive omdannet til kassefri filialer i de kommende måneder.

Filialsammenlægningerne følger fortsat planerne, således blev antallet af filialer redu-
ceret med 39 i årets første ni måneder til i alt 514 filialer i Danmark.
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BANKAKTIVITETER UDLAND 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 3.884 3.472 1.353 1.256 1.275 1.192 1.048 4.664

Driftsomkostninger og afskrivninger 2.097 1.770 749 724 624 729 487 2.499

Basisindtjening før hensættelser 1.787 1.702 604 532 651 463 561 2.165

Risikovægtede poster (gns.) 214.277 216.281 212.330 217.121 213.392 213.145 209.855 215.490

Allokeret kapital (gns.) 13.928 14.058 13.801 14.113 13.870 13.854 13.641 14.007

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 17,1 16,1 17,5 15,1 18,8 13,4 16,5 15,5

Omkostninger i pct. af basisindtægter 54,0 51,0 55,4 57,6 48,9 61,2 46,5 53,6

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

(Mio. kr.)

Norge 472 308 173 128 171 42 115 350

Sverige 258 322 46 75 137 131 95 453

UK 605 562 230 183 192 151 216 713

USA 216 232 80 66 70 56 86 288

Øvrige udenlandske aktiviteter 236 278 75 80 81 83 49 361

Bankaktiviteter Udland i alt 1.787 1.702 604 532 651 463 561 2.165

Bankaktiviteter Udland omfatter samtlige bankaktiviteter, som landeorganisationerne uden for Danmark udfører. De enkelte
landeorganisationer har hver især ansvaret for bankforretningen i eget land. Forretningen drives under en række varemærker �
�brands� � herunder Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige.

Bankaktiviteter Udland bidrog i 1.-3. kvartal 2002 med en femtedel af koncernens
samlede basisindtjening før hensættelser. Basisindtjeningen før hensættelser fra disse
aktiviteter udviklede sig positivt med en stigning på 5 pct. i forhold til samme periode i
2001. Den primære indtjeningsfremgang kan henføres til den gunstige udvikling i de
britiske og norske aktiviteter. Knap halvdelen af stigningen i såvel indtægter som om-
kostninger kan tilskrives valutakursændringer.

Norge
Basisindtjeningen før hensættelser fra de norske aktiviteter steg med 53 pct. til 472
mio. kr. Af fremgangen på 164 mio. kr. kan ca. 44 mio. kr. tilskrives stigningen i den
norske krone. Fremgangen i basisindtjeningen kan herudover henføres til en god salgs-
og indtægtsudvikling i 2002 især inden for privatkundesegmentet samt de effektivise-
ringstiltag, der blev gennemført i 2001.

Udlån er forøget med 9 pct. siden september 2001 og udgjorde 51 mia. kr. ultimo sep-
tember 2002. Markedsandelen udgjorde knap 4 pct. I juli 2002 blev filialen i Vikedal
nedlagt. Herefter udgør det samlede antal filialer 63.

Sverige
Basisindtjeningen før hensættelser blev reduceret med 64 mio. kr. til 258 mio. kr.

Nettorenteindtægterne blev forøget som følge af svagt forbedrede rentemarginaler
samt god udlånsvækst. Også gebyrindtægterne blev forøget primært som følge af eks-
traordinært lave gebyrindtægter i 3. kvartal 2001.

På trods af svage konjunkturer på det svenske marked udviste udlånet en stigning på
14 pct. siden september 2001 og udgjorde 60 mia. kr. ultimo september 2002. Indlå-
nene steg 5 pct. Volumenvæksten kan henføres til udvidede engagementer med eksi-
sterende kunder og til en positiv kundetilgang på såvel privat- som erhvervskundemar-
kedet.
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Samlet set steg basisindtægterne i lokal valuta med 22 pct. i forhold til 1.-3. kvartal
2001.

Omkostningerne � renset for valutakurseffekten - steg med 48 pct. bl.a. som følge af et
udviklingsprojekt, der indebar opgradering af det svenske kundekontosystem til det
fælles kontosystem med henblik på fremtidig reduktion af drifts- og udviklingsomkost-
ningerne. Opgraderingen af systemet er forløbet tilfredsstillende og afsluttet i oktober
2002.

Herudover medførte udviklingen på kapitalmarkederne samt en stigning i antallet af
medarbejdere en forøget pensionsomkostning på ca. 44 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002.

Desuden øgedes omkostningerne på grund af åbning af nye filialer i 1. kvartal 2002 i
Liljeholm, Stockholm, og i Västerås, der indebar rekruttering af medarbejdere. Antallet
af filialer er nu 47.

UK
Basisindtjeningen før hensættelser fra de britiske bankaktiviteter udviste en stigning på
8 pct. til 605 mio. kr. primært som følge af forøget gebyrindtjening på eksisterende
kunder og reducerede omkostninger.

Det generelle aktivitetsniveau i de segmenter på det britiske marked, hvor Danske Bank
har aktiviteter, er fortsat lavt og med færre finansieringsopgaver til følge.

USA
Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 216 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002 mod 232
mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001. Ses bort fra effekten af valutakursfaldet i USD viste de
amerikanske bankaktiviteter en mindre fremgang.

I 2001 blev udlånsaktiviteterne i USA koncentreret om virksomheder, der har forret-
ningsaktivitet på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa, og udvalgte globale finansielle
institutioner. Engagementer med US corporates reduceres løbende og er siden udgan-
gen af 2000 reduceret med 55 pct.

Som følge af denne forretningspolitik var basisindtægterne i 1.-3. kvartal 2002 lavere
end i 1.-3. kvartal sidste år, hvilket blev mere end opvejet af lavere omkostninger.

Øvrige udenlandske aktiviteter
Nedgangen i basisindtjeningen fra øvrige udenlandske aktiviteter skyldes lukning af fili-
alerne i Hong Kong og Singapore ved udgangen af 1. halvår 2001.
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Realkredit

REALKREDIT 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 2.524 2.576 880 823 821 981 872 3.557

Driftsomkostninger og afskrivninger 926 966 287 337 302 351 321 1.317

Basisindtjening før hensættelser 1.598 1.610 593 486 519 630 551 2.240

Risikovægtede poster (gns.) 228.199 212.307 230.885 228.897 224.748 219.606 212.223 214.147

Allokeret kapital (gns.) 14.833 13.800 15.007 14.878 14.609 14.274 13.794 13.920

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 14,4 15,6 15,8 13,1 14,2 17,7 16,0 16,1

Omkostninger i pct. af basisindtægter 36,7 37,5 32,6 40,9 36,8 35,8 36,8 37,0

Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom.
Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Omsætningen af fast
ejendom sker gennem mæglervirksomheden home.

Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 1.598 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002. Faldet i
basisindtjeningen skyldtes mindsket direkte afkast af den allokerede kapital og fra pla-
ceringen af den løbende likviditet. Basisindtjeningen var positivt påvirket af øgede bi-
dragsindtægter og gebyrer som følge af den stigende udlånsportefølje og konverte-
ringsaktivitet i 3. kvartal.

Driftsomkostningerne udgjorde 926 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002, hvilket var et fald på 4
pct. i forhold til samme periode sidste år. Omkostninger i pct. af basisindtægter udgjor-
de 36,7 pct. mod 37,5 pct. sidste år.

Det samlede bruttoudlån udgjorde 78 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2002.

Markedsandelen af bruttoudlånet faldt i 1.-3. kvartal 2002 til 32,0 pct. mod 33,3 pct. i
1.-3. kvartal 2001. Markedsandelen for nettonyudlånet faldt fra 30,9 pct. til 28,0 pct.
Ved nettonyudlån er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket brutto-
udlånet. Udviklingen i markedsandele afspejler, at Realkredit Danmark i forbindelse
med konverteringerne i 3. kvartal 2002 ikke opnåede en markedsandel svarende til sin
andel af de samlede realkreditudlån.

Udlånsporteføljen udgjorde 466 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2002 mod 448
mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for godt halvdelen af stignin-
gen.

I forbindelse med den ekstraordinære nedsættelse af mindsterenten til 3 pct. i oktober
2002 åbnede Realkredit Danmark for udstedelse af 10-årige konverterbare annui-
tetsobligationer med en nominel rente på 3 pct. hovedsageligt til erhvervskunder.
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Danske Markets

DANSKE MARKETS 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 1.416 1.786 459 565 392 392 811 2.178

Driftsomkostninger og afskrivninger 692 781 233 241 218 251 276 1.032

Basisindtjening før hensættelser 724 1.005 226 324 174 141 535 1.146

Risikovægtede poster (gns.) 48.765 46.848 52.458 48.463 45.295 52.321 46.846 48.227

Allokeret kapital (gns.) 3.170 3.045 3.410 3.150 2.944 3.401 3.045 3.135

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 30,5 44,0 26,5 41,1 23,6 16,6 70,3 36,6

Omkostninger i pct. af basisindtægter 48,9 43,7 50,8 42,7 55,6 64,0 34,0 47,4

Danske Markets har ansvar for koncernens handel med valuta og rentebærende instrumenter og disponerer koncernens korte
likviditet. Området betjener Danske Banks største erhvervs- og investeringskunder samt koncernens detailbankaktiviteter fra
kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, UK og USA. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyseaktiviteter i
Danske Analyse henhører under Danske Markets.

Danske Markets havde i 1.-3. kvartal 2002 en basisindtjening før hensættelser på 724
mio. kr. mod 1.005 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001. Basisindtjeningen i 2002, der er til-
fredsstillende, skal vurderes i lyset af en ekstraordinær høj indtjening i 3. kvartal 2001,
der var præget af et markant internationalt rentefald og dermed et meget gunstigt kli-
ma for aktiviteterne på rentemarkederne. Dette har ikke i nær samme grad været til-
fældet i 2002.

Indtjeningen kan henføres til gode resultater inden for både renteområdet og valutaom-
rådet, hvor aktivitetsniveauet har været højt. Den generelle usikkerhed, der har præget
de finansielle markeder i 2002, medvirkede til en stigende interesse fra kunderne for
afledte finansielle instrumenter til afdækning af finansielle og kommercielle risici.

Fokuseringen på nedbringelse af omkostningsforbruget har i perioden 1.-3. kvartal
2002 i forhold til samme periode i 2001 medført en omkostningsreduktion på 89 mio.
kr. eller 11 pct. Det kan bl.a. tilskrives etableringen af 24 timers drift i København, der
har muliggjort en reduktion af områdets omkostninger uden for de europæiske tidszo-
ner.
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Liv og Pension

LIV OG PENSION 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 *) 2001 2002 *) 2002 *) 2002 *) 2001 2001 2001

Basisindtjening af forsikringsaktiviteter 940 951 335 304 301 266 281 1.217

Funding, netto -153 -141 -52 -53 -48 -37 -44 -178

Basisindtjening 787 810 283 251 253 229 237 1.039

Allokeret kapital 6.241 5.695 6.285 6.231 6.206 6.032 5.931 5.780

Basisindtjening
i pct. p.a. af allokeret kapital 16,8 19,0 18,0 16,1 16,3 15,2 16,0 18,0

*) Opgjort efter ny overskudspolitik

Liv og Pension omfatter alle koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i
Danica koncernen. Området henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem
Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danicas eget korps af assurandører, chefrådgivere og pensionsråd-
givere.

Basisindtjeningen for Liv og Pension var på niveau med det forventede, og den forret-
ningsmæssige udvikling var tilfredsstillende.

Udviklingen i præmierne var i de første 3 kvartaler af 2002 meget tilfredsstillende, bå-
de for den traditionelle forretning og for Danica Link. De samlede bruttopræmier ud-
gjorde 9,1 mia. kr. mod 7,6 mia. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning
på 20 pct. I den traditionelle forretning var væksten fortsat god på firmamarkedet, hvor
der især er en stigende interesse for Danicas produkter fra meget store virksomheder.

Bruttopræmierne for Danica Link udgjorde ca. 1,4 mia. kr. i de første 3 kvartaler af
2002, hvoraf 0,5 mia. kr. er ordninger overført fra den traditionelle forretning i Danica.
Salget af unit-link i Norge blev påbegyndt i april 2002 og er kommet godt fra start.

Salget af sundhedssikringer viste stor fremgang, således er antallet af policer steget
med over 30 pct. i forhold til ultimo 2001.

Investeringsafkastet i Danica Pension koncernen ekskl. unit-link forretningen udgjorde
0,8 pct. i de første 3 kvartaler af 2002. Fremgangen i forhold til investeringsafkastet på
�0,8 pct. i 1. halvår 2002 kan primært henføres til faldende renter, som har mere end
kompenseret tabene på Danica koncernens aktiebeholdning.

Med henblik på at nedbringe aktierisikoen har Danica siden halvårsregnskabet solgt ak-
tier for ca. 8 mia. kr., og beholdningen af noterede aktier udgjorde ultimo september
godt 14 mia. kr. svarende til en aktieandel på knap 10 pct. af investeringsaktiverne. Ak-
tier gav et negativt investeringsafkast, mens obligationer, afledte finansielle instrumen-
ter og ejendomme alle gav et positivt afkast. Under de givne markedsforhold og med
den valgte risikoprofil var afkastet acceptabelt.

Ultimo 3. kvartal 2002 udgjorde bonusreserven ca. 3,1 mia. kr., svarende til 2,2 pct. af
livsforsikringshensættelserne baseret på en opgørelsesrente på 3,7 pct. Bonusreser-
ven kan modstå et yderligere aktiekursfald på ca. 25 pct. Danica Pension forventer at
overgå til markedsværdier på passivsiden inden udgangen af 2002, hvilket forventes at
styrke bonusreserven ultimo 2002.

Egenkapitalen udgjorde 11,2 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2002 svarende til en overdæk-
ning på 72 pct. i forhold til myndighedernes solvenskrav .
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Danske Capital

DANSKE CAPITAL 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 572 671 180 179 213 203 216 874

Driftsomkostninger og afskrivninger 278 297 79 102 97 87 83 384

Basisindtjening før hensættelser 294 374 101 77 116 116 133 490

Risikovægtede poster (gns.) 1.090 2.192 1.198 1.035 1.035 2.662 2.236 2.310

Allokeret kapital (gns.) 71 142 78 67 67 173 145 150

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital 553,3 350,0 518,7 457,8 689,7 268,2 366,0 326,3

Omkostninger i pct. af basisindtægter 48,6 44,3 43,9 57,0 45,5 42,9 38,4 43,9

Kapital under forvaltning (mia. kr.) 345 353 345 356 374 368 353 368

Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og
BG Invest samt plejen af Danica Pension, Firstnordic, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og er-
hvervskunder bliver solgt gennem bankforretningen i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder
betjenes direkte fra Danske Capital.

Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 294 mio. kr. i årets første 9 måneder,
hvilket er et fald på 21 pct. i forhold til samme periode i 2001. Tilbagegangen kan pri-
mært henføres til lavere indtægter fra handelsaktiviteter og lavere gebyrindtægter fra
aktierelaterede porteføljeforvaltnings- og rådgivningsaftaler som følge af de betydelige
kursfald på aktiemarkederne. Samtidig er salget af obligationsprodukter, hvor indtje-
ningsmarginalerne er lavere end aktieprodukter, steget mere end salget af aktieproduk-
ter.

De samlede omkostninger udgjorde 278 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 6 pct.
i forhold til 2001.

Kapital under forvaltning omfattet af en kontraktbaseret aftale om porteføljeforvalt-
ning/rådgivning udgjorde 345 mia. kr. ultimo september 2002, hvoraf Danske Private
Equity tegnede sig for 10 mia. kr. Danske Private Equity har i 1.-3. kvartal 2002 forøget
den samlede kapital under forvaltning med 4 mia. kr.

Kapital under forvaltning blev derudover positivt påvirket af en tilgang af nye aftaler på i
alt 8 mia. kr. Markedsandelen af nysalg af investeringsforeningsbeviser i Danmark ud-
gjorde 18 pct. i 1.-3. kvartal 2002, mens markedsandelen udgjorde 36 pct. målt på de
samlede formueværdier ultimo september 2002. Markedsandelen blev styrket på de-
tailområdet, mens markedsandelen af salg af investeringsforeningsbeviser til instituti-
onelle kunder var noget lavere i 1.-3. kvartal 2002 sammenlignet med tidligere.

Koncernens samlede kapital under forvaltning, dvs. inkl. håndteringen af rådgivningsde-
poter og Private Banking i Bankaktiviteter, udgjorde 496 mia. kr. ved udgangen af sep-
tember 2002.



DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2002    15/19

Danske Securities

DANSKE SECURITIES 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Basisindtægter 320 344 105 116 99 144 51 488

Driftsomkostninger og afskrivninger 400 539 157 130 113 261 169 800

Basisindtjening før hensættelser -80 -195 -52 -14 -14 -117 -118 -312

Risikovægtede poster (gns.) 673 587 652 631 737 1.487 1.349 814

Allokeret kapital (gns.) 44 38 42 41 48 97 88 53

Basisindtjening før hensættelser
i pct. p.a. af allokeret kapital - - - - - - - -

Omkostninger i pct. af basisindtægter 125,0 156,7 149,5 112,1 114,1 181,3 331,4 163,9

Investmentbanken, der markedsføres under navnet Danske Securities, varetager koncernens samlede aktiviteter inden for Corpo-
rate Finance og inden for engroshandel med aktier og aktierelaterede produkter. Investmentbanken har også ansvaret for koncer-
nens aktieanalyse.

Basisindtjeningen før hensættelser udviste et underskud på 80 mio. kr. sammenlignet
med et underskud på 195 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001. Det fortsatte underskud må be-
tegnes som utilfredsstillende.

Indtægterne udgjorde 320 mio. kr. mod 344 mio. kr. for de første ni måneder af 2001.
Indtægterne fra handel med aktier var som følge af den meget negative udvikling på de
nordiske aktiemarkeder noget lavere end i 2001, mens indtægterne fra Corporate Fi-
nance området oversteg indtægterne året før.

Omkostningerne beløb sig til 400 mio. kr. mod 539 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001. Det be-
tydelige fald i omkostningerne var en følge, dels af det omkostningsreduktionsprogram,
som blev iværksat i 2001, dels af lavere hensættelser til resultatafhængig løn.

I tredje kvartal 2002 lå indtægterne på niveau med gennemsnittet for de to første kvar-
taler af indeværende år på trods af, at omsætningen på Københavns Fondsbørs i sep-
tember måned var på det laveste niveau siden december 1997 og 30 pct. under gen-
nemsnittet for de første otte måneder af 2002. Omkostningerne udgjorde 157 mio. kr.
mod et gennemsnit på 122 mio. kr. for de to første kvartaler. Stigningen kan bl.a. henfø-
res til hensættelser til fortsatte reduktioner i medarbejderstaben.

Inden for handel med aktier udgjorde koncernens markedsandel på Københavns
Fondsbørs knap 23 pct. i 1.-3. kvartal 2002. Danske Bank er således fortsat den stør-
ste aktiehandler i Danmark. I Norge udgjorde markedsandelen 5 pct., mens markeds-
andelene i Sverige og Finland udgjorde 2 pct.
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Beholdningsindtjening

BEHOLDNINGSINDTJENING 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Nettorenteindtægter 684 181 111 293 280 374 87 555

Udbytte af kapitalandele 68 266 7 51 10 7 32 273

Gebyr- og provisionsindtægter -25 -16 -7 -11 -7 -7 -3 -23

Netto rente- og gebyrindtægter 727 431 111 333 283 374 116 805

Markedsværdireguleringer
     Obligationer 1.097 839 1.016 580 -499 -331 770 508

     Aktier -577 -646 -447 -209 79 14 -658 -632

     Finansielle instrumenter mv. -333 -25 -703 10 360 115 -87 90

     Kapitalandele 416 158 3 409 4 65 20 223

Omkostninger 101 92 30 39 32 32 28 124

Andre ordinære indtægter 103 0 0 103 0 0 0 0

Beholdningsindtjening, bankforretning 1.332 665 -50 1.187 195 205 133 870

Beholdningsindtjening, forsikringsforretning -625 - 55 -580 -100 - - -

I alt 707 665 5 607 95 205 133 870

Risikovægtede poster (gns.), bankforretning 33.080 39.924 30.954 34.462 33.856 36.591 43.808 39.084

Allokeret kapital (gns.), bankforretning 2.150 2.595 2.012 2.240 2.201 2.378 2.848 2.540

Koncernens samlede beholdningsindtjening udgjorde 707 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002.

Beholdningsindtjeningen i bankforretningen udgjorde 1.332 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2002
mod 665 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2001.

Rentepositionerne gav en indtjening på 1.236 mio. kr., hvilket er 436 mio. kr. højere end
ved halvåret. Forbedringen kan fortrinsvist henføres til det generelle rentefald, herun-
der lavere fundingrenter. Aktierne gav et tab på 27 mio. kr. mod en gevinst på 427 mio.
ved halvåret. Ændringen på -454 mio. kr. kan opdeles som en gevinst på 23 mio. kr. på
unoterede aktier og et tab på 477 mio. kr. på noterede aktier. Herudover var der en ge-
vinst på valuta på 67 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. lavere end ved halvåret.

Endvidere indgår i bankforretningens beholdningsindtjening en avance på 157 mio. kr.
fra delvis kurssikring af risikoen i 1. halvår 2002 på koncernens andel af investerings-
aktiverne i forsikringsforretningen.

Beholdningsindtjeningen i forsikringsforretningen udgjorde et tab på 625 mio. kr., hvor-
af 594 mio. kr. kan henføres til udskydelsen i Danica af risikotillægget, der i henhold til
kontributionsprincippet først vil kunne indtægtsføres i en senere periode med højere
investeringsafkast.

I 3. kvartal 2002 var indtjeningen positiv med 55 mio. kr. Fra 1. juli 2002 blev udvalgte
investeringsaktiver i alt svarende til egenkapitalens størrelse �øremærket� specifikt til
egenkapitalen. Afkastet af disse aktiver genererede i 3. kvartal 2002 et nettoresultat
på 266 mio. kr. Udskydelsen af indregning af risikotillægget reducerede beholdnings-
indtjeningen med 211 mio. kr. i 3. kvartal 2002.

Koncernens samlede kursfølsomhed over for en renteændring på 1 procentpoint blev
reduceret til et niveau på ca. 0,9 mia. kr. fra ca. 1,7 mia. kr. ultimo 2001.

Egenbeholdningen af noterede aktier ville ved en generel kursændring på 10 pct. give
en resultatpåvirkning på ca. 170 mio. kr.

Koncernen har solgt sin ejerandel på 18,75 pct. i kortselskabet Europay Norge AS.
Avancen på ca. 178 mio. kr. vil blive indtægtsført i 4. kvartal 2002 forudsat myndighe-
dernes godkendelse af salget.
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Forventninger til 2002

Den forløbne del af 2002 har kun vist svag vækst i verdensøkonomien, og betragtelige
aktiekursfald skaber fortsat usikkerhed hos virksomhederne og forbrugerne. Udviklin-
gen har medført en reduceret omsætning på kapitalmarkederne og en generelt beher-
sket efterspørgsel efter finansielle ydelser. Der er fortsat betydelig usikkerhed om,
hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens
hovedmarkeder i Nordeuropa. Koncernen forventer ugunstige markedsforhold i den re-
sterende del af indeværende år.

For hele året vil Danske Bank koncernens samlede basisindtægter derfor blive moderat
lavere end basisindtægterne for 2001.

Koncernens omkostninger vil i overensstemmelse med de realiserede fusionssynergier
og øvrige besparelser vise et fald i 2002. Omkostningerne i pct. af basisindtægterne
forventes fortsat at falde i forhold til 2001. Vigende indtægter kan dog påvirke udviklin-
gen således, at omkostningsprocenten forbliver på niveauet omkring 55, som blev rea-
liseret i 1.-3. kvartal 2002.

Hensættelsesniveauet vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer. Uagtet den
svage økonomiske udvikling har hensættelserne til tab i årets første 3 kvartaler været
lidt lavere end sidste år. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er
tilfredsstillende, uanset den økonomiske stagnation. Derfor forventes fortsat en for-
holdsvis lav hensættelsesprocent.

På baggrund af de gennemførte omkostningsreduktioner og en fortsat forholdsvis lav
hensættelsesprocent forventes udviklingen i basisindtjeningen fortsat at være svagt
positiv i forhold til 2001.

Beholdningsindtjeningen vedrørende både bank- og forsikringsvirksomheden vil som
vanligt i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kurs-
niveauerne ultimo året.

Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, ventes
at udgøre 28 pct. af resultatet før skat.

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2002 forventes offentliggjort den 20. februar
2003.

København, den 29. oktober 2002

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092  København K
CVR-nr. 61 12 62 28
www.danskebank.dk

http://www.danskebank.dk/
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BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2002 2002 2001 2001 2001

Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening 4.691 4.409 4.473 4.472 4.716 18.051

Gebyrer og provisioner, netto 1.425 1.572 1.569 1.629 1.404 6.265

Kursregulering fra handelsaktiviteter -36 230 29 324 389 1.597

Øvrige basisindtægter 406 250 373 346 231 1.171

Basisindtjening af forsikringsaktiviteter 335 304 301 266 281 1.223

Basisindtægter i alt 6.821 6.765 6.745 7.037 7.021 28.307

Driftsomkostninger og afskrivninger 3.725 3.821 3.683 4.069 3.971 16.275

Basisindtjening før hensættelser 3.096 2.944 3.062 2.968 3.050 12.032

Tab og hensættelser på debitorer 365 254 386 698 389 1.752

Basisindtjening 2.731 2.690 2.676 2.270 2.661 10.280

Avance ved salg af tilknyttede virksomheder 0 0 0 6 - 240

Beholdningsindtjening 5 607 95 205 133 870

Resultat før skat 2.736 3.297 2.771 2.481 2.794 11.390

Skat 656 899 835 752 165 2.677

Periodens resultat 2.080 2.398 1.936 1.729 2.629 8.713

Heraf minoritetsinteressernes andel - - - - - -

UDVALGTE BALANCEPOSTER

(Mia. kr.)

Bankudlån 473 485 494 476 467 476

Realkreditudlån 466 458 454 448 438 448

Obligationer og aktier 346 324 312 356 266 356

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 290 274 270 241 249 241

Indlån 419 412 434 400 384 400

Udstedte obligationer 633 621 623 673 571 673

Efterstillede kapitalindskud 30 31 35 32 32 32

Egenkapital 62 60 60 57 59 57

Aktiver i alt 1.612 1.566 1.554 1.539 1.438 1.539
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UDVIKLING I EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Året

(Mio. kr.) 2002 2001 2001

Egenkapital, primo 57.091 50.906 50.906

Engangskorrektion vedr. forsikringsaktiviteter 1.407 - -

Kapitaltilførsel - 1.321 1.321

Periodens resultat 6.414 6.983 8.713

Nedskrivning i forbindelse med tilbagekøb af egne aktier -3.000 - -

Udloddet udbytte - - -3.477

Andet -3 -352 -372

Egenkapital, ultimo 61.909 58.858 57.091

Minoritetsinteresser, primo 10 983 983

Periodens resultat - 1 -

Tilgang af minoritetsinteresser, mv. -1 -977 -973

Minoritetsinteresser, ultimo 9 7 10

Aktiekapitalen består af 732.000.000 stk. aktier à 10 kr. eller i alt 7.320 mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier be-
sidder samme rettigheder. Det gennemsnitlige antal udestående aktier udgjorde 721.888.569 stk. i 1.-3. kvartal 2002. Ultimo 3.
kvartal 2002 udgjorde antallet af udestående aktier 711.675.849 stk.

SOLVENS (EKSKL. PERIODENS RESULTAT) 30. september 30. september Ultimo

(Mio. kr.) 2002 2001 2001

Kernekapital efter fradrag 53.544 50.364 55.177

Medregnede efterstillede kapitalindskud samt
opskrivningshenlæggelser 27.115 28.751 29.835

Fradrag for forsikringsdattervirksomheder -6.528 -6.032 -6.208

Øvrige fradrag -419 -272 -345

Supplerende kapital efter fradrag 20.168 22.447 23.282

Ansvarlig kapital efter fradrag i alt 73.712 72.811 78.459

Vægtede poster
    uden for handelsbeholdningen 703.133 698.754 693.499

    med markedsrisiko i handelsbeholdningen 80.254 76.737 66.159

Vægtede poster i alt 783.387 775.491 759.658

Kernekapitalprocent 6,8 6,5 7,3

Solvensprocent 9,4 9,4 10,3

Lovkrav til solvensprocenten 8,0 8,0 8,0
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