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Starkt resultat och genombrott inom
Cash Management

AFFÄRSO MRÅDE O MFATT A R PRIVAT - O CH
FÖRET AG SMARKNAD I KO NT ORSRÖ RELSEN SAMT ENH ET EN C O RPORAT E &
INST IT UTIONAL BANKING . DESSUTOM
INGÅR SKANDIA MÄKLARNA.

UTÖVER BANKAKT IVIT ET ER H AR DANSKE

Fortsatt positiv resultatutveckling under tredje kvartalet 2010 och för de
nio första månaderna 2010
Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till
3 031 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 2 procent och provisionsnettot var oförändrat jämfört med samma period föregående år.
Kostnaderna minskade med 4 procent jämfört med föregående år.

BANK FÖLJANDE AFFÄRSOMRÅDEN I
SVERIG E: DANSKE MARKET S, DANSKE
C APITAL, DANICA PENSION OCH DANSKE
INVEST.

Resultatet före kreditförluster ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 1 380 miljoner kronor.
Kreditförlusterna är fortsatt på en låg nivå

SAMTLIGA SIFFROR I RAPPORTEN AVSER
ENDAST BANKAKT IVIT ET ER SVERIGE.

DANSKE BANK ÄR DEN F EMT E STÖRST A
BANKEN I SVERIG E OCH EN DEL AV
DANSKE BANK -KONC ERNEN SOM ÄR EN
AV DE LED ANDE FINANSIELLA INSTITUT EN
I NORDEN.

Inlåningsvolymen har hittills under året ökat med 6 procent samtidigt som
utlåningsvolymen varit oförändrad
Riksgäldskontoret har i sin upphandling av Cash Management och betalningstjänster för svenska staten rankat Danske Bank bland de främsta
bankerna och tecknat ett flerårigt avtal.
Under tredje kvartalet lanserades ett bolån till SkandiaMäklarnas kunder
med en ränta som kunden själv kan påverka.
Som ansvarstagande bank har satsningen på privatekonomisk folkbildning
fortsatt under tredje kvartalet
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Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett nätverk av provinsbanker med
egna lokala namn och som tillsammans har cirka 50 kontor och regionala Finanscenter. Mer än två tredjedelar av intäkterna kommer från företagskunder och en
tredjedel kommer från privatkunder. Vår affärsmodell är att kombinera vårt lokala
engagemang med den internationella finanskoncernens resurser. Genom att utnyt tja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för
att ta tillvara de bästa idéerna och utmana marknaden med kraften att tänka nytt.

Januari till september 2010
De nio första månaderna har gått från en långsam och osäker återhämtning
mot ett successivt allt bättre affärsklimat. De finansiella marknaderna har
präglats av osäkerhet som en konsekvens av skuldkrisen i Europa, men
världens börser har fortsatt att utvecklas positivt. Bankerna har successivt
blivit allt mer offensiva och allmänhetens förtroende för bankerna har fö rbättrats.
Resultat för de nio första månaderna 2010
Årets första nio månader har visat en tydligt förbättring jämfört med samma period förra året. Intäkterna ökade med 2 procent till 3 031 miljoner
kronor. Nettoränteintäkterna ökade också med 2 procent medan provisionsnettot var oförändrat.. Resultatet före reserveringar för kreditförluster uppgick till 1 532 miljoner kronor jämfört med 1 399 miljoner kronor
för samma period föregående år. Efter reserveringar för kreditförluster
uppgick vinsten till 1 380 miljoner kronor.

Ökade inlåningsvolymer och marknadsandelar
Jämfört med de nio första månaderna 2009 ökade inlåningen med 8 procent som ett resultat av fortsatt prioritering i banken, men också ett resultat av attraktiva villkor i kombination med att vi har ett konkurrenskraftigt
fullserviceerbjudande.
Jämfört med de nio första månaderna 2009 minskade vår utlåning med 4
procent. Minskningen berodde bland annat på ett minskat lånebehov från
våra kunder då kapitalmarknaderna återigen fungerar normalt.
Reducerade kostnader
Kostnaderna minskade med 4 procent. Rensat för organisationsförändringar är kostnadsminskningen 7 procent. Minskningen är främst hänförbar
till personalkostnader och IT-kostnader där vi nu börjar se effekterna av
satsningen på en gemensam effektiv plattform. Huvuddelen av alla bemanningsförändringar som planerats för 2010 i syfte att skapa en mer rationell
och effektiv organisation är nu genomförda.

Kreditförluster
Jämfört med de nio första månaderna 2009 har kreditförlusterna avtagit
och uppgick till 153 miljoner kronor. Med hänsyn till den fortsatta återhämtningen är risken för fortsatta kreditförluster dock något högre än under normala konjunkturbetingelser.
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Bankrörelsen i Sverige
Under årets nio första månader har vi tagit in nya bra företags- och privatkunder. Vi har också ökat korsförsäljningen och breddat relationen med
kunderna, inte minst inom privatmarknad genom ökad försäljning av
konkurrenskraftiga pensionslösningar och placeringsprodukter.
Vår satsning på den svenska marknaden innebär att vi som fullservicebank
erbjuder kvalificerad rådgivning och specialistkompetens i flera olika kanaler, såväl via kontor, som Finanscenter, kundcenter och online .
Som utmanare satsar vi på kompetens, engagemang, nytänkande och
snabbhet utöver det vanliga för våra kunder.
Satsning på företagsmarknaden
Danske Bank i Sverige gör en storsatsning på Cash Management, ett område där banken har ambitioner att växa. I Riksgäldskontorets stora upp handling av statens betalningstjänster har Danske Bank rankats som en av
de främsta bankerna. Avtal är tecknat med Riksgäldskontoret som innebär
att Danske Bank kommer att vara en av ett fåtal utvalda partners för betalningsflöden motsvarande ca 4 600 miljarder kronor.
Bolåneerbjudande
För privatkunder lanserades under tredjekvartalet ett bolån med en ränta
som kunden själv kan påverka. Produkten riktas till kunder i SkandiaMäklarna och heter SkandiaMäklarlånet XL. Syftet är att ge kunderna extra
transparens och tydlighet för att själva kunna göra ett bättre val.
SkandiaMäklarna är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag
med drygt 400 medarbetare på drygt 70 franchise-kontor.
Under årets första nio månader har verksamheten utvecklats väl, trots
farhågor om att räntehöjning, fokus på valdebatten och kommande införande av bolånetaket skulle störa omsättningen på marknaden. Omsatt antal
objekt är i nivå med samma period föregående år, men prisnivån är något
högre.
Fortsatt satsning på privatekonomisk folkbildning
Under tredje kvartalet har satsningen på privatekonomisk folkbildning fortsatt i och med lanseringen av ”Control Your Money”. Det är ett webbbaserat utbildningsverktyg för ungdomar i åldern 18 – 27 år. Redan efter 2
veckor är antalet användare över 10 000.

Övriga verksamheter i Sverige
Utöver bankaktiviteter har Danske Bank följande affärsområden i Sverige:
Danske Markets, Danske Capital, Danske Invest samt Danica Pension. Dessa enheters resultat redovisas i koncernens delårsrapport per affärsområde .
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DANSKE BANK I SVERIGE BESTÅR AV SEXTON PROVINSBANKER MED GEMENSAMMA
SPECIALISTENHETER OCH ADMINISTRATIVA ENHETER.
PROVINSBANKERNA ÄR BOHUSBANKEN, GÄVLEBORGS PROVINSBANK, HALLANDS PROVINSBANK,
JÄMTLANDS PROVINSBANK, NÄRKES PROVINSBANK, SKARABORGS PROVINSBANK, SKÅNES
PROVINSBANK, SMÅLANDSBANKEN, SUNDSVALLSBANKEN, SÖRMLANDS PROVINSBANK,
UPPLANDSBANKEN, VÄRMLANDS PROVINSBANK, VÄSTMANLANDS PROVINSBANK,
VÄSTERBOTTENS PROVINSBANK., ÄLVSBORGS PROVINSBANK SAMT ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK.

Danske Markets störst i Sverige
Inom ränte-, valuta och derivathandeln har Danske Markets befäst sin position. Danske Markets har rekryterat personal till kundanpassad riskrådgi vning för stora institutionella kunder såväl som för små och medelstora
företag. Satsningen på företagsobligationshandel och handel med certifikat
fortsätter och intensifieras. Kreditanalytiker och ytterligare mäklare har
också anställts i Sverige med fokus på den svenska marknaden. Nyrekrytering har också skett inom området räntederivat.
Lönsamheten har utvecklats väl under årets tre första kvartal givet råda nde marknadsförutsättningar.
Danske Markets är återförsäljare till samtliga emittenter med benchmarksystem i Sverige, market maker i derivatprodukter samtidigt som Danske
Markets agerar som primary dealer och primär penningpolitisk motpart till
Sveriges Riksbank.

Danske Capital och Danske Invest
Under tredje kvartalet har Danske Capital vunnit flera nya förvaltningsmandat på svenska och utländska aktier. Danske Invests fonder har utvecklats
väl och mer än 60 procent av fonderna är topprankade av Morningstar.
Under tredje kvartalet har mer än 2 miljarder influtit i ny förvaltning och två
nya fonder har startats: Danske Invest Global index linked Funds och Danske Invest Nordamerika.
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Danica Pension
Danica Pensions goda utveckling har fortsatt under tredje kvartalet 2010
både vad gäller resultat, produkter och marknadsposition. Som enda bankanknutna fondförsäkringsbolag som är valbart för tjänstepension inom
både SAF-LO och ITP har Danica valts av ca 5 procent, vilket är en stor
framgång. Premieflödet har under året ökat kraftigt med 82 procent och
uppgår nu till 5,2 miljarder kronor och totala kundflödet har ökat med drygt
20 000 under årets första nio månader.

Avslutande VD-kommentar
Vi offentliggör idag ett starkt resultat som visar en god utveckling för alla
väsentliga nyckeltal och inom alla våra affärsområden. Genom prioriterade
satsningar fortsätter vi samtidigt att bidra till ökad konkurrens inom såväl
privatmarknaden som företagsmarknaden och institutionella kunder,
senast genom kontraktet med Riksgäldskontoret.

