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Hovedtal – Danske Bank-koncernen 
PERIODENS RESULTAT 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Nettorenteindtægter  5.606 5.504 102 16.562 17.065 97 5.698 98 22.778 

Nettogebyrindtægter 2.278 2.205 103 6.748 6.195 109 2.134 107 8.866 

Handelsindtægter 418 2.154 19 4.347 8.732 50 2.199 19 10.562 

Øvrige indtægter 301 357 84 954 979 97 333 90 1.285 

Indtjening fra forsikringsaktiviteter 479 -346 - 474 1.246 38 403 119 2.171 

Indtægter i alt 9.082 9.874 92 29.085 34.217 85 10.767 84 45.662 

Omkostninger 5.545 6.013 92 17.463 18.051 97 5.680 98 24.642 

Resultat før nedskrivninger på udlån 3.537 3.861 92 11.622 16.166 72 5.087 70 21.020 

Nedskrivninger på udlån 959 924 104 3.342 6.260 53 1.662 58 7.680 

Resultat før skat, core 2.578 2.937 88 8.280 9.906 84 3.425 75 13.340 

Resultat før skat, Non-core -274 -260 - -1.083 -3.622 - -1.216 - -4.801 

Resultat før skat 2.304 2.677 86 7.197 6.284 115 2.209 104 8.539 

Skat 768 493 156 2.005 2.703 74 901 85 3.814 

Periodens resultat 1.536 2.184 70 5.192 3.581 145 1.308 117 4.725 

Heraf minoritetsinteressers andel 1 - - 1 4 25 5 20 4 

Der er foretaget ændringer i hovedtallene for 2012, hvilket fremgår af note 1.  
BALANCE (ULTIMO)          
Mio. kr.          

Tilgodehavender hos kredit-
institutter og centralbanker 110.818 85.354 130 110.818 141.553 78 141.553 78 113.657 

Repoudlån 312.942 338.461 92 312.942 305.573 102 305.573 102 307.177 

Udlån 1.578.973 1.589.768 99 1.578.973 1.663.407 95 1.663.407 95 1.640.656 

Aktiver i handelsportefølje 707.570 721.484 98 707.570 924.903 77 924.903 77 812.966 

Finansielle investeringsaktiver 121.713 121.526 100 121.713 103.940 117 103.940 117 107.724 

Aktiver vedr. forsikringskontrakter 244.343 239.839 102 244.343 237.232 103 237.232 103 241.343 

Aktiver i alt Non-core 28.917 30.361 95 28.917 36.584 79 36.584 79 33.100 

Andre aktiver 162.954 190.311 86 162.954 184.914 88 184.914 88 228.326 

Aktiver i alt 3.268.230 3.317.104 99 3.268.230 3.598.106 91 3.598.106 91 3.484.949 

Gæld til kreditinstitutter 
og centralbanker 151.429 167.760 90 151.429 250.602 60 250.602 60 241.238 

Repoindlån 375.442 346.678 108 375.442 384.442 98 384.442 98 359.276 

Indlån 785.839 796.785 99 785.839 736.733 107 736.733 107 783.759 

Udstedte Realkredit Danmark 
obligationer 605.817 616.457 98 605.817 618.513 98 618.513 98 614.325 

Andre udstedte obligationer 317.587 342.280 93 317.587 344.791 92 344.791 92 340.005 

Forpligtelser i handelsportefølje 435.111 455.351 96 435.111 670.039 65 670.039 65 531.860 

Forpligtelser vedr. forsikrings-
kontrakter 263.310 261.088 101 263.310 262.624 100 262.624 100 266.938 

Forpligtelser i alt Non-core 5.240 5.232 100 5.240 5.944 88 5.944 88 4.831 

Øvrige forpligtelser 126.636 124.944 101 126.636 126.817 100 126.817 100 136.928 

Efterstillede kapitalindskud 58.502 58.905 99 58.502 68.652 85 68.652 85 67.785 

Egenkapital 143.317 141.624 101 143.317 128.949 111 128.949 111 138.004 

Forpligtelser og egenkapital i alt 3.268.230 3.317.104 99 3.268.230 3.598.106 91 3.598.106 91 3.484.949 
 
NØGLETAL          
Periodens resultat pr. aktie (kr.) 1,5 2,2  5,2 3,9  1,4  5,1 
Periodens resultat pr. aktie (ud-
vandet) (kr.) 1,5 2,2  5,2 3,9  1,4  5,1 
Periodens resultat i pct. p.a. af 
gns. egenkapital 4,3 6,2  4,9 3,8  4,1  3,7 
Periodens resultat i pct. p.a. af 
gns. materielle aktiver 5,0 7,3  5,8 4,5  4,9  4,4 

Nettorenteindtægter i pct. p.a. af 
ind- og udlån 0,95 0,92  0,93 0,95  0,95  0,94 

Omkostninger i pct. af indtægter 61,1 60,9  60,0 52,8  52,8  54,0 

Solvensprocent 19,1 21,8  19,1 19,4  19,4  21,3 

Kernekapitalprocent (ekskl. hy-
brid kernekapital) 14,2 15,6  14,2 12,7  12,7  14,5 

Børskurs, ultimo (kr.) 118,7 98,0  118,7 104,7  104,7  95,7 

Indre værdi pr. aktie (kr.) 142,5 140,5  140,8 140,2  140,2  137,9 

Heltidsmedarbejdere, ultimo 20.039 19.981  20.039 20.651  20.651  20.308 
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Executive summary 
 
Administrerende direktør Thomas Borgen udtaler: 
 
“Resultaterne for tredje kvartal viser visse fremskridt, men markedsvilkårene er stadig vanskelige. For fortsat at 
være konkurrencedygtige og levere langsigtet værdi til vores kunder og aktionærer er det nødvendigt, at vi sætter 
kunderne meget mere i centrum, forenkler vores drift og øger effektiviteten betydeligt.   
 
Den bedste vej til langsigtet lønsomhed er tilfredse kunder. Vi vil derfor fortsat investere i udvikling af markedsfø-
rende produkter og serviceydelser til vores kunder samtidig med at vi reducerer omkostninger til ikke-
kundevendte aktiviteter væsentligt. Derudover vil vi målrette vores aktiviteter på det irske marked. Fremadrettet 
vil vores aktiviteter alene omfatte Corporates & Institutions, hvor vi har en stor konkurrencefordel i kraft af vores 
internationale tilstedeværelse og store erfaring. Jeg er sikker på, at disse initiativer vil bringe os et skridt nærmere 
mod at realisere Danske Banks fulde potentiale. Vi fastholder vores langsigtede mål om en egenkapitalforrentning 
efter skat over 12 pct. Dog justerer vi vores mål for 2015 fra over12 pct. til 9 pct., idet vi forventer fortsat svære
markedsvilkår og lave renteniveauer.”  
 

• Resultat efter skat for 3. kvartal 2013 udgjorde 1,5 mia. kr. Resultatet lever ikke op til vores ambitioner. 
Resultat efter skat for 1.-3. kvartal var 5,2 mia. kr., svarende til en stigning på 45 pct. Egenkapitalforrent-
ningen efter skat var 4,9 pct.  
 

• Resultat før skat steg i 3. kvartal 2013 i alle forretningsområder på nær Corporates & Institutions. Netto-
rente- og gebyrindtægterne steg med henholdsvis 2 og 3 pct., omkostningerne faldt 8 pct. og nedskriv-
ninger på udlån lå fortsat på et lavt niveau. I forhold til ultimo september 2012 har vi reduceret omkost-
ningerne med 3 pct. og nedskrivninger på udlån med 47 pct. 
 

• Corporates & Institutions havde fremgang i alle indtægtsposter med undtagelse af handelsindtægterne, 
der faldt 50 pct. som følge af vanskelige markedsvilkår for Market Making, især på rentemarkederne. 
Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 0,8 mia. kr. som følge af stigende aktiekurser. 
 

• Vi intensiverer vores fokus på omkostningerne, hvilket bl.a. medfører besparelsesinitiativer på 1 mia. kr. 
med fuld effekt i 2014. Dette vil primært nås gennem yderligere reduktion af medarbejderstaben, primært 
i hovedsædefunktioner og andre ikke-kundevendte funktioner. 
 

• Vi målretter forretningen i Irland til alene at omfatte Corporates & Institutions-aktiviteter. Med øjeblikke-
lig virkning vil services til nye Personal Banking og Business Banking-kunder i Irland ophøre. Eksiste-
rende kunder vil blive betjent af Non-core, og kundeforholdene vil blive afviklet.  

 
• Vi nedjusterer forventningen til årets resultat efter skat fra 6,5-9 mia. kr. til 6-8 mia. kr. Dette skal ses på 

baggrund af resultatet for 3. kvartal, men skyldes også omkostninger til restrukturering af aktiviteterne i 
Irland og fremskyndelse af besparelser.  

 
• Danske Banks bestyrelse udnævnte 16. september 2013 Thomas F. Borgen til ny administrerende di-

rektør. Glenn Söderholm er udnævnt til ny chef for Corporates & Institutions og medlem af bankens direk-
tion med virkning fra 1. november 2013. 
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Status på strategien 
 
Bestyrelsen og direktionen fastholder bankens vision om at blive anerkendt som den mest betroede finansielle 
partner gennem fokus på at styrke rådgivningen, fortsætte digitaliseringen samt forbedre produktudbuddet. Hvis 
koncernens mål skal nås, er der behov for at sætte turbo på eksekvering af strategien og prioritere al opmærk-
somhed og ressourcer på kundeopmærksomhed, forenkling og effektivitet. 
 
Kundeopmærksomhed 
Vi er overbeviste om, at vi bedst skaber værdi for vores aktionærer ved at give vores kunder større opmærksom-
hed. Den seneste udvikling viser, at vi har gode muligheder for at styrke vores markedsposition: Vores førende 
mobil- og tabletløsninger, heriblandt den meget populære MobilePay, er lanceret på tværs af forretningsområder  
og er blevet meget positivt modtaget af kunderne. Vi har desuden haft stor succes med Danske Netmøder, der gi-
ver kunderne mulighed for at få rådgivning efter ønske, og med mere end 1,1 mio. tilmeldte kunder i Danmark er 
vores kundeprogram også blevet godt modtaget. Vi styrker rådgivernes beslutningskompetencer og har reduceret 
svartiderne for låneansøgninger. På tværs af forretningen har vi desuden igangsat et 360-graders eftersyn af den 
tilgængelighed og service, vi tilbyder vores kunder i alle kanaler, med henblik på at identificere mulige forbedrin-
ger. Vi vil bruge resultaterne i vores fortsatte arbejde med at levere stærke løsninger og lancere nye produkter og 
services til vores kunder. 
 
Forenkling 
Vi vil forenkle banken og fjerne administrative opgaver fra kundevendte medarbejdere, og dermed styrke deres 
beslutningskompetencer og gøre det muligt for dem at bruge mere tid på kunderne. Vi vil desuden reducere antal-
let af medarbejdere i stabsfunktionerne og forenkle procedurerne markant, hvilket vil bidrage til en væsentlig for-
bedring af kundeoplevelsen, samtidig med at vi forbedrer rentabiliteten. 
 
Effektivitet 
Vi intensiverer vores fokus på omkostninger og gennemfører besparelser på 1 mia. kr. årligt med fuld effekt i 
2014. Omkostningsbesparelserne skal vi opnå ved at gøre interne funktioner mere strømlinede og effektive og 
reducere eksterne omkostninger. Det vil medføre en yderligere reduktion af medarbejderantallet i ikke-
kundevendte funktioner, færre nyansættelser i de kommende kvartaler og mindre brug af eksterne konsulenter.  
 
Irland 
Efter en gennemgang af vores aktiviteter i Irland har vi besluttet at målrette vores forretning til alene at omfatte 
Corporates & Institutions, hvor vi har en stor konkurrencefordel i kraft af vores internationale tilstedeværelse og 
store erfaring. Derfor vil services til nye Personal Banking og Business Banking-kunder i Irland ophøre med om-
gående virkning. Eksisterende Personal Banking og Business Banking-kunder vil blive betjent af Non-core,  og 
kundeforholdene vil blive afviklet. Vi tager de skridt, der er nødvendige for at hjælpe kunderne gennem denne pro-
ces.  
 
Vi forventer, at omstruktureringen vil påvirke resultatet for de kommende fem kvartaler med 250-300 mio. kr.  Vi 
ser også en risiko for yderligere nedskrivninger i de kommende fem kvartaler på op mod 500 mio. kr. i tillæg til 
vores tidligere estimat. Nedskrivninger på porteføljen i de kommende fem kvartaler skønnes derfor aktuelt at kun-
ne udgøre op imod 2 mia. kr.  
 
Vores aktiviteter i Nordirland er ikke berørte af beslutningen og vil fortsat være en del af vores kerneaktiviteter. 
 
Ambitioner og mål 
Vi tror fortsat på, at vi kan nå en egenkapitalforrentning efter skat på over 12 pct. på længere sigt. Det er dog ikke 
muligt at nå en egenkapitalforrentning på 12 pct. allerede i 2015, da den underliggende renteforudsætning om en 
centralbankrente på 2 pct. ikke er sandsynlig.  
 
De ovennævnte tiltag vil sammen med yderligere tiltag på tværs af organisationen for at løfte nettorente- og net-
togebyrindtægterne,  sikre, at vi når vores kortsigtede mål om en egenkapitalforrentning på 9 pct. – et mål, der er 
væsentligt over vores nuværende egenkapitalforrentning på 4,9 pct. 
 
En egenkapitalforrentning på 9 pct. er ikke tilfredsstillende. Vi vil fremadrettet kigge på yderligere forbedringer og 
tiltag, der skal bringe os op på en egenkapitalforrentning på over 12 pct. på længere sigt. 
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Kundetilfredshed 
Det er vores overordnede mål senest i 2015 at være nummer et eller to, når det gælder kundetilfredsheden i vo-
res fokussegmenter. Figuren viser status pr. 30. september 2013. 
 

 
Personal Banking ligger i Danmark, Finland og Norge under vores målsætning, selv om vi ser tegn på forbedring. 
Personal Banking har nået målsætningen i Nordirland men har mistet topplaceringen i Sverige. 
 
For Business Banking fortsatte den positive udvikling i kundetilfredsheden blandt fokussegmenterne på de fleste 
markederne. Business Banking har for øjeblikket en placering som nummer et i Sverige, Norge og Nordirland. I 
Danmark og Finland har vi stadig et stykke vej, før vi når vores mål om en placering som nummer et eller to. 
 
Corporates & Institutions ligger fortsat på en samlet tredjeplads blandt wholesale-bankerne i Norden.  
 
Finansielle mål 
Vi har justeret og forenklet vores finansielle mål for 2015. Fremover vil vi fokusere på at nå følgende mål for 
egenkapitalforrentning, ratings, kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) og solvensprocent, omkostninger, 
mål for omkostninger i pct. af indtægter samt udbytte. 
 
Disse mål giver fuld gennemsigtighed med hensyn til Danske Banks finansielle udvikling og fremskridt i forhold til 
eksekvering af strategien.   
 
Finansielle mål Mål Skal nås i Status pr.  

30. september 2013 

Kommentarer 

     

     

Egenkapitalforrentning p.a. 9 pct. 

Over 12 pct. 

2015 

På længere sigt 

4,9 pct. I gang efter beslutning om yderligere 

omkostningsbesparelser 

     

Ratings Forbedre vores ratings 

med mindst ét trin 2015 
S&P/Moody’s/Fitch 

A-/Baa1/A 

Stabil/Stabil/Stabil 

I gang 

 

     

Kernekapitalprocent (ekskl.     

hybrid kernekapital) 

Solvensprocent 

Minimum 13 pct. 

Minimum 17 pct. 
Ult. 2013 14,2 pct. 

19,1 pct. 
Nået ult. 2012 

     

Nominelle udgifter 

Omkostninger i pct. af indtægter 

Under 23 mia. kr. 

Under 50 pct. 
2015 17,5 mia. kr. 

60 pct. 

I gang efter beslutning om yderligere 

omkostningsbesparelser 

     

Udbytte Ca. 40 pct. af årets resultat 2015  På rette vej 

 
Vi har justeret vores mål for egenkapitalforrentningen fra over 12 pct. til 9 pct. for 2015, idet den underliggende 
forudsætning om en centralbankrente på 2 pct. ikke længere er sandsynlig. Den anden forudsætning om et nor-
maliseret niveau for nedskrivninger på udlån ser ud til at holde allerede i 2013. Vi fastholder vores langsigtede
mål om en egenkapitalforrentning efter skat over 12 pct.  

Danske Banks ratings var uændrede i 3. kvartal 2013. Vi fastholder vores mål for 2015 om at forbedre vores ra-
ting med mindst ét trin. 
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Målene for kernekapital og solvens blev nået ultimo 2012.  
 
De nominelle udgifter er faldende, og vores nye tiltag på omkostningssiden sikrer, at vi når målet på 23 mia. kr. i 
2015. Vi er overbevist om, at vi med vores løbende tiltag til at øge indtægterne og de nye omkostningsbesparelser 
vil nå målet for omkostninger i pct. af indtægter på under 50 pct. for 2015.   
 
Vi fastholder vores mål om at udbetale ca. 40 pct. af overskuddet efter skat i form af udbytte, så snart det er for-
svarligt. Indtil vi har opfyldt alle kapital- og ratingmål, kan udbytteudbetalingerne være lavere.  
 
Vores mål for LCR (Liquidity Coverage Ratio) blev nået ultimo 2012 og er beskrevet under Funding og likviditet på 
side 13. Vores tidligere mål for antal medarbejdere er fjernet, idet det indgår som en del af vores omkostningsmål. 
 
 

Finansiel udvikling 

Danske Banks resultat før skat for 1.-3. kvartal 2013 udgjorde 7,2 mia. kr. og steg 0,9 mia. kr. i forhold til 1.-3. 
kvartal 2012, hovedsageligt som følge af væsentligt lavere nedskrivninger på udlån. De samlede indtægter faldt 
15 pct., idet handelsindtægterne blev halveret og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter faldt 62 pct. Nettorente-
indtægterne og omkostningerne var stort set uændrede. Nettogebyrindtægterne steg 9 pct. som følge af pristiltag 
på tværs af koncernen. Resultat før skat for Non-core blev forbedret med 2,5 mia. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 
2012. Koncernens resultat efter skat var 5,2 mia. kr., en stigning på 1,6 mia. kr.  

Danske Bank opnåede for 3. kvartal 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 2,6 mia. kr. før skat, et fald på 12 
pct. i forhold til 2. kvartal. Resultatet skyldtes et stort fald i indtægterne i Market Making forårsaget af de vanskeli-
ge markedsvilkår. Efter skat blev resultatet 1,5 mia. kr., et fald på 0,7 mia. kr. 
 
Indtægter i alt udgjorde 9,1 mia. kr. og faldt 8 pct. i forhold til 2. kvartal. Nettorenteindtægterne steg, da stigende 
marginaler på indlån og øget indlån mere end opvejede faldende korte renter og lavere udlån. Nettogebyrindtæg-
terne steg svagt, drevet af Corporates & Institutions og Danske Capital. Generelt stigende aktiekurser og afkast af 
alternative investeringer løftede indtjeningen fra forsikringsaktiviteter. Faldet i handelsindtægterne var forårsaget 
af de turbulente markeder og dæmpet aktivitet. 
 
Omkostningerne udgjorde 5,5 mia. kr. og faldt 0,5 mia. kr. i forhold til 2. kvartal, primært som følge af sæsonmæs-
sige udsving. Omkostningerne faldt 3 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2012. 
 
Nedskrivninger på udlån for vores kerneaktiviteter var stort set uændrede på 1,0 mia. kr., svarende til en tabspro-
cent på 0,20. Låneporteføljens kreditkvalitet var stabil.  
 
Non-core aktiviteterne medførte et tab før skat på 0,3 mia. kr., hvilket er på niveau med 2. kvartal 2013. 
 
Udlån og indlån var stort set uændrede. 
 
Danske Bank har pr. 30. september 2013 en stærk likviditet med en buffer på 436 mia. kr. Pr. 30. september 
2013 var Danske Banks LCR 132 pct. 
 
Kernekapitalprocenten (ekskl. hybrid kernekapital) faldt til 14,2 pct. og solvensprocenten til 19,1 pct., idet imple-
mentering af et påbud fra Finanstilsynet vedrørende bankens brug af IRB-metoden resulterede i en stigning i de 
risikovægtede aktiver på 96 mia. kr. Vi rejste supplerende kapital i form af et obligationslån på EUR 1 mia. og ind-
friede hovedparten af et 1 mia. dollar obligationslån udstedt i september 2012. Baggrunden for den førtidige ind-
frielse var S&Ps ændring af ratingkriterierne. 
 

Markedsforhold 
 
Forholdene på de finansielle markeder 
Stemningen på aktiemarkederne blev fortsat forbedret i 3. kvartal efter at europæiske og især amerikanske nøgle-
tal viste tegn på bedre vækstmuligheder. Aktiekurserne steg yderligere på de etablerede markeder, og særligt de 
europæiske aktier klarede sig godt. Bedre kinesiske nøgletal gav ro på markederne. 
 
Markederne var primært optaget af udsigten til, at den amerikanske centralbank ville nedtrappe den ekspansive 
pengepolitik. Dette førte sammen med forbedrede økonomiske nøgletal til en kraftig stigning i obligationsrenterne 
hen over sommeren samt væsentligt øget volatilitet, især på obligationsmarkederne. Skiftende udmeldinger fra 
den amerikanske centralbank gjorde investorerne henholdende, og der var meget lidt aktivitet på markederne. 
Udmeldinger om den amerikanske centralbanks nedtrapning bidrog også til, at investorerne trak sig væk fra 
Emerging Markets, hvilket resulterede i betydelige tab på både obligationer og aktier. 
 



DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1.-3. KVARTAL 2013    8/61 

 

 

Obligationsrenterne i Danmark steg i takt med obligationsrenterne i Tyskland. Den europæiske gældskrise tog ik-
ke til, og i periferilandene klarede obligationsmarkederne sig godt på trods af usikkerhed om Emerging Markets 
hen over sommeren.  
 
Forholdene på vores hjemmemarkeder 
Der har hen over året været en svag fremgang at spore i dansk økonomi. BNP steg i 2. kvartal, og de økonomiske 
indikatorer peger på fortsat vækst i 2. halvår. Vi forventer, at reallønsfremgang, lave renter og et svagt stigende 
boligmarked trækker i retning af moderat økonomisk vækst. Boligmarkedet er stadig et risikomoment. 
 
Den svenske økonomi har kørt i et lavere gear det seneste års tid, og der var negativ vækst i 2. kvartal. Økonomi-
ske analyser indikerer, at der var tale om en kortvarig nedgang i aktiviteten, og at Sverige vendte tilbage til positiv 
vækst igen i 3. kvartal. Huspriserne er steget væsentligt i de senere år, og selvom den underliggende økonomi er 
stærk, er der risiko for, at markedet vil sætte sig de kommende år på grund af de høje priser.    
 
Den norske økonomi er fortsat stærk, men lavere oliepriser har trukket væksten ned. Selvom oliepriserne er faldet 
er de fortsat høje, og vi forventer derfor, at det lavere vækstniveau vil være midlertidigt. Aktiviteten i den norske 
økonomi stimuleres af vækst i eksporten og fortsat stor indenlandsk efterspørgsel. Risikoen for faldende boligpri-
ser er også til stede i Norge.  
 
Den finske økonomi ventes også i 2013 at opleve negativ vækst, trukket ned af en svag eksportudvikling og en 
stram finanspolitik. Boligpriserne har været stagnerende. 
 
I Nordirland forventer vi lav vækst i år. Boligpriserne synes at have fået fast grund under fødderne. Væksten i Ir-
land forventes i 2013 at være omkring nul. Boligpriserne har stabiliseret sig på et niveau omkring 50 pct. under 
toppen. 
 

Forventninger til året 

Forventningen til årets resultat efter skat nedjusteres fra 6,5-9 mia. kr. til 6-8 mia. kr. Dette skal ses på baggrund 
af resultatet for 3. kvartal, men skyldes også omkostninger til restrukturering af aktiviteterne i Irland og frem-
skyndelse af besparelser.   
 
De samlede indtægter forventes at ligge på et lavere niveau end i 2012. Nettorenteindtægterne forventes ligele-
des at være lidt lavere end i 2012. Den negative effekt af de lave renter og den svage låneefterspørgsel mere end 
modsvarer vores tiltag for at øge renteindtægterne. 
 
Nettogebyrindtægterne forventes på baggrund af de igangværende ledelsestiltag at ligge over niveauet i 2012. 
Handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne i Danica Pension forventes for helåret at ligge 
noget under niveauet i 2012.  
 
Omkostningerne forventes at udgøre ca. 24 mia. kr., idet  vores tiltag til omkostningseffektivisering delvist udlig-
nes af restruktureringsomkostninger.   
 
De samlede nedskrivninger på udlån forventes at falde til et noget lavere niveau end i 2012. På baggrund af vores 
beslutning om at afvikle Personal Banking og Business Banking kundeforholdene i Irland, er det vores aktuelle 
skøn, at nedskrivninger på denne portefølje i de kommende fem kvartaler kan udgøre op mod 2 mia. kr.  
 
Vi forventer at udstede nye gældsinstrumenter i de kommende kvartaler som led i vores forberedelse af tilbage-
betalingen af den hybride statskapital i første halvår 2014.  
 
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold. 
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Resultat for 3. kvartal 2013 

Danske Bank opnåede for 3. kvartal 2013 et resultat 
af kerneaktiviteterne på 2,6 mia. kr. før skat, et fald på 
12 pct. i forhold til 2. kvartal. Efter skat blev resultatet 
1,5 mia. kr., et fald på 0,7 mia. kr. Resultatet lever ikke 
op til vores ambitioner. 
 
Indtægter 
Indtægter i alt udgjorde 9,1 mia. kr. og faldt 8 pct. i 
forhold til 2. kvartal. 
 
Nettorenteindtægterne steg 2 pct. til 5,6 mia. kr. Net-
torenteindtægterne var positivt påvirket af, at stigen-
de marginaler på indlån og højere indlån mere end 
opvejede faldende korte renter og lavere udlån. 
 
Handelsindtægterne faldt 1,7 mia. kr. til 0,4 mia. kr. I 
Corporates & Institutions var Market Making negativt 
påvirket af de usikre markedsforhold. I september var 
der dog en positiv udvikling i handelsindtægterne. 
Handelsindtægterne var ligeledes negativt påvirket af 
en stigning i ikke-allokerede fundingomkostninger og 
førtidig indfrielse af supplerende kapital. 
 
Der var en positiv indtjening fra forsikringsaktiviteter 
på 0,5 mia. kr. mod et underskud på 0,3 mia. kr. i 2. 
kvartal. Stigende aktiekurser og afkast af alternative 
investeringer resulterede i et positivt investeringsaf-
kast. Det var derfor muligt helt eller delvist at ind-
tægtsføre risikotillæg for 3. kvartal fra tre af de fire 
rentegrupper. 
 
Omkostninger 
Omkostningerne udgjorde 5,5 mia. kr. og faldt 0,5 mia. 
kr. i forhold til 2. kvartal, primært som følge af sæ-
sonmæssige udsving.  
 
Danske Banks bidrag til den danske indskydergaran-
tiordning udgjorde 0,2 mia. kr. og var uændret fra bå-
de 1. og 2. kvartal. I 1. kvartal udgiftsførte Danske 
Bank derudover sin forventede andel på 0,1 mia. kr. af 
banksektorens forpligtelse til at dække tab i forbin-
delse med afviklingen af visse mindre danske penge-
institutter. 
 
I 3. kvartal 2013 blev antallet af medarbejdere øget 
med 58 som følge af ansættelser under graduate-
programmet og offshoring af visse back office-
funktioner. Der var pr. 30. september 2013 og med 
fuld effekt i 2013 indgået aftale om fratrædelse med 
303 medarbejdere. 
 

Udgifter til moms, bankskatter og lønsumsafgift an-
drog 0,5 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. 
kvartal. 
 
Nedskrivninger på udlån 
Nedskrivninger for kerneaktiviteterne udgjorde 1,0 
mia. kr., svarende til 0,20 pct. af udlån og garantier. 
Pr. 30. juni 2013 var de tilsvarende tal henholdsvis 
0,9 mia. kr. og 0,19 pct.  
 
Nedskrivningsniveauet for kerneaktiviteterne afspej-
ler bedre makroøkonomiske vilkår på vores kerne-
markeder. I Personal Banking og Business Banking 
var nedskrivningerne på niveau med 2. kvartal. Cor-
porates & Institutions’ forretningsaktiviteter indebæ-
rer, at nedskrivningerne svinger fra kvartal til kvartal. 
I 3. kvartal 2013 sås således en stigning, dog fra et 
lavt niveau.  
 

 
 
 
Nedskrivninger i Non-core udgjorde 0,2 mia. kr. i 3. 
kvartal 2013. 
 
Skat 
Skat af resultatet i 3. kvartal var på 0,8 mia. kr. og ud-
gjorde 33 pct. af kvartalets resultat før skat. Skatte-
andelens høje niveau skyldes primært, at 0,1 mia. kr. 
er omkostningsført som følge af lavere selskabsskat i 
England, der indebærer et fald i det udskudte skatte-
aktiv. 
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1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
 
• Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 8,3 mia. kr. før skat 

mod 9,9 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2012. 
 
• Nettorenteindtægterne faldt 3 pct. til 16,6 mia. kr., primært som følge af lavere udlån og lavere ind-

lånsmarginaler. 
 
• Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter viste et overskud på 0,5 mia. kr. mod et overskud på 1,2 mia. kr. 

i 1.-3. kvartal 2012. Faldet skyldtes, at det kun var muligt at indtægtsføre fuldt risikotillæg fra en af de 
fire rentegrupper. 
 

• Omkostningerne udgjorde 17,5 mia. kr., svarende til et fald på 3 pct. i forhold til samme periode sidste 
år, hvor omkostningerne var påvirket af nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo 
Bank samt udgifter til fratrædelser og sammenlægning af filialer. 

 
• Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne udgjorde 3,3 mia. kr., hvilket var 47 pct. lavere end i 1.-

3. kvartal 2012. Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions havde alle lavere 
nedskrivninger. 

 
• Nedskrivninger på udlån i Non-core aktiviteter faldt fra 3,7 mia. kr. til 1,0 mia. kr. 
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Balance  

Mia. kr. 3. kvartal  2. kvartal   Indeks   1.-3. kvartal   1.-3. kvartal   Indeks   3. kvartal  Indeks Året 
Udlån (ultimo) 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Personal Banking 836,7 843,1 99 836,7 887,3 94 887,3 94 871,8 

Business Banking 620,9 630,2 99 620,9 654,9 95 654,9 95 641,1 

Corporates & Institutions 160,7 155,2 104 160,7 168,5 95 168,5 95 161,1 

Øvrige områder inkl. elimineringer -3,3 -3,1 - -3,3 -10,8 - -10,8 - 0,8 

Korrektivkonto udlån 36,0 35,6 101 36,0 36,5 99 36,5 99 34,1 

Udlån i alt 1.579,0 1.589,8 99 1.579,0 1.663,4 95 1.663,4 95 1.640,7 

          

Indlån (ultimo)             

Personal Banking 358,7 364,9 98 358,7 366,1 98 366,1 98 360,2 

Business Banking 261,7 269,3 97 261,7 247,5 106 247,5 106 264,0 

Corporates & Institutions 168,2 162,7 103 168,2 128,5 131 128,5 131 162,8 

Øvrige områder inkl. elimineringer -2,9 -0,1 - -2,9 -5,3 - -5,3 - -3,2 

Indlån i alt 785,7 796,8 99 785,7 736,8 107 736,8 107 783,8 

          

Udstedte Realkredit Danmark obligationer (ultimo)          

Udstedte obligationer 605,8  616,5   98   605,8  618,5   98  618,5  98 614,3 

Egenbeholdning af obligationer 124,1 112,8 110 124,1 109,9 113 109,9 113 121,8 

Realkredit Danmark obligationer i alt 729,9 729,3 100 729,9 728,4 100 728,4 100 736,1 

Særligt dækkede obligationer i alt 194,6 204,3 95 194,6 204,8 95 204,8 95 220,8 

Indlån og udstedte realkredit   
obligationer mv. 1.710,2 1.730,4 99 1.710,2 1.670,0 102 1.670,0 102 1.740,7 

Udlån i pct. af indlån og udstedte 
realkredit obligationer mv. 92 92  92 100  100  94 

 
Udlån 
Pr. 30. september 2013 faldt det samlede udlån 4 
pct. i forhold ultimo 2012. De fleste af Danske 
Banks markeder var præget af svag vækst, som 
dæmpede kreditefterspørgslen. 
 
Der blev foretaget nye bruttoudlån eksklusive re-
poudlån for 12,1 mia. kr. i 3. kvartal 2013. 
 
I Danmark steg Danske Banks samlede markedsan-
del på udlån til 27,9 pct. fra 26,6 pct. ultimo 2012, 
mens markedsandelene i Finland, Sverige og  Norge 
faldt svagt. 
 
MARKEDSANDELE FOR UDLÅN 30. september 31. december 

Pct. 2013 2012 

Danmark (inkl. realkreditlån) 27,9 26,6 

Finland 10,6 11,3 

Sverige 4,9 5,2 

Norge 4,5 4,9 

 
Udlånsprocenten, opgjort som udlån i forhold til 
summen af indlån, realkreditobligationer og særligt 
dækkede obligationer, udgjorde 92 pct. mod 94 pct. 
ultimo 2012. Korrigeret for valutakurseffekten faldt 
udlånsprocenterne for Personal Banking, Business 
Banking og Corporates & Institutions. 
 

 
Indlån 
De samlede indlån lå pr. 30. september 2013 stort 
set på niveau med ultimo 2012. 
 
I Danmark faldt Danske Banks samlede markeds-
andel på indlån til 28,0 pct. fra 29,1 pct. ultimo 
2012. I de øvrige nordiske lande fastholdt Danske 
Bank sine markedsandele på indlån. 
 
MARKEDSANDELE FOR INDLÅN 30. september 31. december 

Pct. 2013 2012 

Danmark 28,0 29,1 

Finland 11,6 11,2 

Sverige 4,7 4,6 

Norge 5,5 5,0 

 
Krediteksponering 
Den samlede krediteksponering udgjorde 3.431 mia. 
kr. mod 3.656 mia. kr. ultimo 2012. Af den samlede 
krediteksponering vedrørte 830 mia. kr. handels- og 
investeringsaktiviteter og 2.257 mia. kr. udlånsakti-
viteter, mod henholdsvis 921 mia. kr. og 2.389  mia. 
kr. ultimo 2012. 
 
Af krediteksponeringen fra udlånsaktiviteter udgjor-
de repoforretninger 14 pct. Privatkunder med bolig-
lån udgjorde 33 pct. af eksponeringen, og generelt 
havde de en god kreditkvalitet. Af den resterende 
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krediteksponering til kerneaktiviteter vedrørte 62 
pct. modparter med investment grade-rating.  
 

KREDITEKSPONERING VEDR. UDLÅN (mia. kr.)

 
 
En nærmere beskrivelse af Danske Banks kreditri-
siko fremgår af Risk Management 2012, som ligger 
på danskebank.com/ir. 
 
Kreditkvaliteten af låneporteføljen 
Låneporteføljen havde generelt en god kreditkvalitet, 
som har været stabil siden ultimo 2012. Låneporte-
føljen var positivt påvirket af en forbedring i kunder-
nes ratings i Personal Banking. 
 
Værdiforringede lån vedrørte hovedsageligt danske 
privatkunder, erhvervsejendomme og landbrug. 
Dækningsprocenten efter haircuts er fortsat høj. 
Dækningsprocenten beregnes ud fra individuelt vur-
derede lån i ratingkategori 10 (performing) og 11 
(non-performing), hvorpå der er foretaget nedskriv-
ning. 
 
DÆKNINGSPCT.   

 3. kvt. 2013 4. kvt. 2012 
Værdiforringede lån i alt 87 95 

-Performing  69 64 

-Non-performing   100 98 

Dækningsprocenten beregnes som individuelle akkumulerede 
nedskrivninger i procent af værdiforringede engagementer, 
brutto,  efter fradrag af sikkerheder (efter haircuts). 
 
Korrektivkonto 
Korrektivkontoen viser de akkumulerede nedskriv-
ninger og omfatter både gruppevise og individuelle 
nedskrivninger. 
 
Pr. 30. september 2013 udgjorde de akkumulerede 
individuelle nedskrivninger 33,7 mia. kr., svarende 
til 1,7 pct. af udlån og garantier. De akkumulerede 
gruppevise nedskrivninger udgjorde 3,4 mia. kr., 
svarende til 0,2 pct. af udlån og garantier. Pr. 31. de-
cember 2012 var de tilsvarende tal henholdsvis 
32,7 mia. kr. og 3,4 mia. kr. 

KORREKTIVKONTO 
I ALT 

30. september 2013 31. december 2012 

  Pct. af udlån  Pct. af udlån 
Mio. kr. Korrektiv og garantier Korrektiv og garantier 

Personal Banking 9.525 1,12 9.314 1,05 

Business Banking 24.650 3,85 23.961 3,59 

Corporates & 
Institutions 2.986 0,51 2.877 0,56 

Øvrige 1 0,00 3 0,00 

Kerneaktiviteter i alt 37.162 1,92 36.155 1,83 

Non-core 10.727 27,05 11.638 26,08 

I alt 47.889 2,43 47.793 2,36 

 

Konstaterede tab faldt til 1,0 mia. kr. fra 1,4 mia. kr. i 
2. kvartal 2013. Af periodens samlede tab vedrørte 
0,2 mia. kr. kunder uden tidligere nedskrivninger. 
 
Handels- og investeringsaktiviteter 
Krediteksponeringen mod handels- og investerings-
aktiviteter udgjorde 830 mia. kr. pr. 30. september 
2013 mod 921 mia. kr. ultimo 2012. 
 
Der er i vid udstrækning indgået nettingaftaler, hvor-
efter positive og negative markedsværdier med 
samme modpart kan modregnes. Nettoeksponerin-
gen udgjorde 74 mia. kr. mod 105 mia. kr. ultimo 
2012 og er i overvejende grad sikret via gensidige 
aftaler om sikkerhedsstillelse. 
 
Danske Banks obligationsbeholdning eksklusive 
kundemidler i Danica Pension udgjorde 546 mia. kr. 
Af den samlede obligationsbeholdning er 98,7 pct. 
værdiansat til markedsværdi. 
 
BEHOLDNING, OBLIGATIONER 30. september 31. december 
Pct. 2013 2012 

Stater samt stats- og kommunegaranterede 37 36 

Statslignende institutioner 2 1 

Danske realkreditobligationer 41 42 

Svenske dækkede obligationer 11 11 

Øvrige dækkede obligationer 3 5 

Korte obligationer (CP mv.) primært med banker - 2 

Erhvervsobligationer 6 3 

Beholdning total 100 100 

Heraf disponible for salg 12 13 

 
Danske Banks beholdning af statsobligationer er 
primært udstedt af de nordiske lande samt Tyskland, 
Frankrig og Storbritannien. Af beholdningen udgjor-
de den samlede risikomæssige eksponering mod 
statsobligationer udstedt af Irland, Portugal, Spanien 
og Italien 6,1 mia. kr. (2012: 3,2 mia. kr.). Samtlige 
statsobligationer udstedt af disse lande er optaget til 
markedsværdi. Endvidere indgår der 10,8 mia. kr. 
(2012: 8,1 mia. kr.) i Danica Pensions beholdning, 
hvor forsikringstagerne bærer hovedparten af inve-
steringsafkast og risiko.  
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Kapitalforhold og solvens 
Danske Banks kapitalgrundlag i form af basiskapital 
består af kernekapital (traditionel egenkapital og hy-
brid kernekapital efter fradrag) samt supplerende 
kapital. Pr. 30. september 2013 udgjorde kapital-
grundlaget 165,5 mia. kr., svarende til en solvens-
procent på 19,1 pct. Kernekapitalprocenten (eksklu-
sive hybrid kernekapital) udgjorde 14,2 pct. 
 
Danske Bank rejste i september 2013 supplerende 
kapital i form af et obligationslån på EUR 1 mia. med 
afregning den 4. oktober 2013. Vi udstedte obligati-
onerne som led i vores forberedelse af tilbagebeta-
lingen af den hybride statskapital i 2014 og for at 
forberede os på de kommende europæiske kapital-
krav til banker. 
 
Vi fremsatte desuden et tilbagekøbstilbud til ejerne 
af et 1 mia. dollar obligationslån udstedt i september 
2012. Tilbuddet blev accepteret af 91 pct. af obliga-
tionsejerne, og tilbagekøbet blev foretaget pr. 4. ok-
tober 2013. Baggrunden for den førtidige indfrielse 
var Standard & Poor’s (S&P) ændring af ratingkrite-
rier i juli 2013. Vi forventer at udnytte vores ret til 
tilbagekøb af de resterende obligationer i 4. kvartal 
2013. 
 
Danske Bank modtog i 2. kvartal 2013 påbud fra Fi-
nanstilsynet vedrørende bankens anvendelse af den 
interne ratingbaserede metode til beregning af risi-
kovægtede aktiver (IRB-metoden). Vi efterlevede det 
første af påbuddene i 3. kvartal ved at øge risiko-
vægtene for vores erhvervsportefølje. Som følge 
heraf er de risikovægtede aktiver pr. 30. september 
2013 øget med 96 mia. kr. til 868 mia. kr. mod 819 
mia. kr. ultimo 2012. Vi har taget højde for de øvrige 
påbud i koncernens solvensbehov ved at indregne 
midlertidige tillæg på i alt 4 mia. kr. under Søjle II. Til-
læggene vil blive fjernet, når koncernen er klar til at 
efterleve påbuddene i løbet af 2014.  
 
Vi skønner, at effekten af CRR/CRD IV pr. 30. sep-
tember 2013 vil være en reduktion af vores kerne-
kapitalprocent [eksklusive hybrid kernekapital) på 
ca. 2,0 procentpoint i 2018. Stigningen i forhold til 
det oplyste tal pr. 30. juni 2013 (1,8 procentpoint) 
skyldes hovedsageligt det såkaldte CVA-risikokrav, 
der træder i kraft 1. januar 2014. Ved beregningen 
af kravet har vi udeladt den reducerende effekt af 
anvendelse af en intern model for modpartsrisiko. 
En ansøgning til Finanstilsynet om brug af denne 
model er under udarbejdelse.  
 
Danske Banks individuelle solvensbehov udgjorde 
pr. 30. september 2013 10,1 pct. (ultimo 2012: 
11,0 pct.). Det individuelle solvensbehov skal i hen-
hold til særlige krav i dansk lovgivning offentliggøres 
kvartalsvist. Der henvises til danskebank.com/ir for 
en nærmere redegørelse. 
 

Ratings 
I 3. kvartal 2013 fastholdt Fitch Ratings,  Moody’s 
og S&P Danske Banks lange og korte ratings. Alle 
tre ratingbureauer har den lange rating på stabilt 
outlook. 
 
DANSKE BANKS RATINGS PR. 30. SEPTEMBER 2013    

 Moody’s S&P Fitch 

Long-term Baa1 A- A 

Short-term P-2 A-2 F1 

Outlook Stable Stable Stable 

 
Danske Banks nuværende ratings  er ikke tilfreds-
stillende. Det er koncernens mål frem mod 2015 at 
forbedre sin rating med mindst ét trin. 
 
Realkredit Danmarks realkreditobligationer og sær-
ligt dækkede realkreditobligationer er AAA-ratede 
hos S&P med stabilt outlook. 
 
Også Fitch rater Realkredit Danmarks obligationer. 
Obligationer i kapitalcenter S er AAA-ratede, og ob-
ligationer i kapitalcenter T er AA+-ratede. Begge ra-
tings er på stabilt outlook. 
 
 SIFI-regler 
Den 10. oktober 2013 blev der indgået en politisk 
aftale om kravene for Danske SIFI’er. For Danske 
Bank vil der gælde et minimumskapitalkrav på 8 pct. 
af de risikovægtede aktiver samt et kombineret buf-
ferkrav bestående af en kapitalbevaringsbuffer på 
2,5 pct. og et særligt SIFI-kapitalkrav på 3 pct. Fra 
2019 vil der således være et samlet kapitalkrav på 
13,5 pct. Minimumskravet til kernekapitalprocenten 
(ekskl. hybrid kernekapital) vil være 10 pct. Endelig 
vil der kunne aktiveres en modcyklisk kapitalbuffer, 
der i 2019 kan udgøre op til 2,5 pct. i perioder med 
høj udlånsvækst. 
 
Rangvid-rapporten 
Vi anerkender det store arbejde, der ligger bag 
Rangvid-rapporten om årsagerne til og konsekven-
serne af den finansielle krise i Danmark. Vi ønsker at 
deltage aktivt i arbejdet med at undgå finansielle kri-
ser i fremtiden, og vi er enige i rapportens konklusi-
on om, at finansielle institutioner skal være under-
lagt skærpede krav til kapital og solvens. Vi ser frem 
til at drøfte rapportens konklusioner i regi af Finans-
rådet. 
 
Tilsynsdiamant 
Finanstilsynet har indført en række indikatorer for 
særlige risikoområder og tilsvarende grænseværdi-
er (kaldet Tilsynsdiamanten), som alle danske ban-
ker skal overholde. Pr. 30. september 2013 over-
holdt Danske Bank A/S alle grænseværdier. Vi hen-
viser til særskilt rapport, som er tilgængelig på 
danskebank.com/ir. 
 
Funding og likviditet 
Danske Bank har pr. 30. september 2013 en stærk 
likviditet med en buffer på 436 mia. kr. Bufferen be-
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står af likvide beholdninger og indeståender hos 
centralbanker på 83 mia. kr., værdipapirer udstedt 
eller garanteret af stater, centralbanker eller multi-
laterale udviklingsbanker på 72 mia. kr., særligt 
dækkede obligationer (herunder realkreditobligatio-
ner) på 258 mia. kr. samt øvrige beholdninger på 23 
mia. kr.  
 
Pr. 30. september 2013 var Danske Banks LCR 
132 pct., og Danske Bank opfyldte dermed LCR-
kravet. Danske Bank opfyldte også de øvrige krav til 
likviditet, og stresstest viser, at vi har en tilstrække-
lig likviditetsbuffer de kommende 12 måneder. 
 
Danske Bank udstedte i 3. kvartal særligt dækkede 
obligationer for 0,8 mia. kr. og seniorgæld for 3,8 
mia. kr., i alt 4,6 mia. kr., og indfriede langfristet gæld 
for 16,8 mia. kr. i perioden. 
 
Ultimo september 2013 havde Danske Bank ude-
stående langfristet funding, eksklusive seniorgæld 
udstedt af Realkredit Danmark, på i alt 334 mia. kr., 
mod 355 mia. kr. ultimo 2012. Den langfristede fun-
ding vises i tabellen nedenfor. 
 
DANSKE BANK EKSKLUSIV 
REALKREDIT DANMARK 

 
30. sept. 31. dec. 

Mio. kr.  2013 2012 

Særligt dækkede obligationer  166 167 

Senior usikret funding  109 120 

Ansvarlig lånekapital  59 68 

I alt  334 355 
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Personal Banking 

Personal Banking betjener privatkunder og Private Banking-kunder via et omfattende net af filialer, finanscentre, 
kundelinjer og online-kanaler og tilbyder en lang række finansielle produkter og services inden for bankforretnin-
ger, finansiering af fast ejendom, leasing, forsikring og pension. 
 
Udvikling fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 
 
• Afkast af allokeret kapital på 9,5 pct. p.a., en stigning på 2,3 procentpoint 
• Resultat før skat på 0,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. 
• Indtægter i alt på 4,1 mia. kr., samme niveau som i 2. kvartal 
• Nettorenteindtægter på 2,8 mia. kr., samme niveau som i 2. kvartal 
• Omkostninger på 2,9 mia. kr., et fald på 5 pct. 
• Nedskrivninger faldt 13 pct. 
 
Der er tydelige tegn på, at eksekveringen af strategien begynder at udmønte sig i bedre økonomiske resultater: 
Resultat før skat steg 47 pct. i forhold til 2. kvartal, og afkast af allokeret kapital steg til 9,5 pct., hovedsageligt som 
følge af lavere omkostninger og lavere nedskrivninger på udlån. Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2012 steg afkast 
af allokeret kapital med 3,0 procentpoint til 8,3 pct. Resultatet før skat steg betydeligt fra 1,1 mia. kr. til 1,9 mia. 
kr., ligeledes som følge af lavere omkostninger og lavere nedskrivninger på udlån. De samlede indtægter er dog 
fortsat under pres.  

 
PERSONAL BANKING 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 

Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Nettorenteindtægter 2.817        2.793             101               8.382  8.718 96 2.874 98 11.672 

Nettogebyrindtægter 1.045        1.043             100               3.086  2.751 112 961 109 3.730 

Handelsindtægter 131              97             135                  428  528 81 169 78 819 

Øvrige indtægter 154            187               82                  484  462 105 138 112 608 

Indtægter i alt 4.147        4.120             101            12.380  12.459 99 4.142 100 16.829 

Omkostninger  2.919        3.079               95               8.954  9.315 96 2.974 98 12.430 

Resultat før nedskrivninger på udlån 1.228 1.041 118              3.426  3.144 109 1.168 105 4.399 

Nedskrivninger på udlån 445 509 87              1.543  2.057 75 419 106 2.749 

Resultat før skat 783 532 147              1.883  1.087 173 749 105 1.650 

Udlån før nedskrivninger 836.679 843.110 99        836.679  887.296 94 887.296 94 871.759 

Korrektivkonto, udlån 8.808 8.981 98              8.808  8.487 104 8.487 104 9.314 

Indlån 358.748 364.886 98        358.748  366.053 98 366.053 98 360.175 

Udstedte Realkredit Danmark 
obligationer 418.744 418.630 100        418.744  424.854 99 424.854 99 428.078 

Allokeret kapital (gennemsnit) 33.088 29.550 112           30.401  27.556 110 28.318 117 28.539 

Nettorenteindtægter i pct. p.a. af 
ind- og udlån 

               

0,95            0,93                  0,94  0,92  0,92  0,95 

Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. 
af allok. kap. 

               

14,8            14,1                  15,0            15,2   16,5  15,4 

Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 9,5 7,2  8,3 5,3  10,6  5,8 

Omkostninger i pct. af indtægter 70,4 74,7  72,3 74,8  71,8  73,9 

Medarbejderantal 7.400 7.575 98 7.400 8.304 89 8.304 89 8.016 
 
PERSONAL BANKING 1.-3. KVARTAL 2013       

Mio. kr. Danmark Finland Sverige Norge Nordirland Irland Øvrige Total 

Indtægter i alt        8.003           1.671            653         1.306            613            161                 -27        12.380  

Nedskrivninger på udlån        1.414                 16                -5              -22               38            108                   -6           1.543  

Udlån før nedskrivninger   547.714        97.922      77.569      74.787      17.072      16.182            5.433  836.679 

Indlån   210.152        46.165      32.127      27.084      27.710      10.606            4.904  358.748 

 
 
 

  1 AF 5 MARKEDER HAR NÅET MÅLET 
_____________________ 
KUNDETILFREDSHED 

  9,5 pct. 
______________________ 
AFKAST AF ALLOKERET KAPITAL 

     63% 
______________________ 
AF KUNDERNE BRUGER ONLINE-KANALER 
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Begivenheder i 3. kvartal 2013 
Tilfredse kunder er grundlaget for vores forretning, 
og vi søger altid at styrke vores kundeforhold og dia-
log med kunderne. Vi har introduceret et nyt og eks-
klusivt design i alle vores Private Banking-kanaler. 
Samtidig har vi lanceret kampagnen “Din formue 
forædlet” for at imødekomme disse kunders særlige 
behov og forventninger til os. Vi har også introduce-
ret en ny og enklere metode til måling af kundetil-
fredshed, hvor vi ringer til kunderne efter møder for 
at få deres feedback. 
 
Vi vil gerne have, at alle vores kunder oplever, at 
banken er nem at bruge. Med Danske Netmøde via 
computeren kan kunderne selv vælge, hvor og hvor-
når de vil mødes med deres rådgiver, og mange kun-
der vælger at holde mødet i deres eget hjem. Allere-
de nu afholdes hvert 10. møde i Danmark og Finland 
som netmøde, og antallet er stigende på alle vores 
markeder. Kunderne scorer møderne lige så højt 
som de traditionelle en-til-en møder i filialerne.  
  
Kundeprogrammet, som vi lancerede i Danmark i ja-
nuar 2013,  har overgået vores forventninger og har 
nu mere end 1,1 mio. tilmeldte kunder. Vi har samti-
dig fastholdt vores markedsandel på bankudlån i 
Danmark, mens Realkredit Danmarks markedsandel 
er steget. 
 
Kundetilfredshed 
Vi ser ikke nogen entydig tendens for udviklingen i 
kundetilfredshed. I Danmark, Finland og Norge ligger 
vi under vores målsætning, selv om vi ser tegn på 
forbedring. Personal Banking har nået målsætnin-
gen i Nordirland men har mistet topplaceringen i 
Sverige. 
 
Vores egne tal for den feedback, kunderne giver os 
på en-til-en møder, viser, at de gennemsnitligt scorer 
møderne til 9 på en skala fra 0 til 10. Dette gælder 
for alle vores markeder. Vi er meget stolte af denne 
direkte feedback til vores rådgivere. Det fortæller os, 
at de kunder, som vi har møder med, er meget til-
fredse, og at flere møder og interaktion med kunder-
ne er vejen frem mod forbedret kundetilfredshed ge-
nerelt.  
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
Resultat før skat steg 47 pct. til 0,8 mia. kr., og af-
kast af allokeret kapital steg 2,3 procentpoint til 9,5 
pct., hovedsagelig som følge af lavere omkostninger 
og lavere nedskrivninger på udlån. 
 
De samlede indtægter udgjorde 4,1 mia. kr., netto-
renteindtægterne 2,8 mia. kr. og nettogebyrindtæg-
terne 1 mia. kr. Alle indtægtsposter lå på niveau med 
2. kvartal.  
 
De nye gebyrer i kundeprogrammet i Danmark blev 
opkrævet for første gang i september.  
 
Omkostningerne faldt 5 pct. på grund af lavere per-
sonaleomkostninger. Nedskrivninger på udlån faldt 
13 pct. til 0,4 mia. kr. Faldet skyldtes en forbedring 
af kundernes økonomiske forhold. 

1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Afkast af allokeret kapital steg med 3,0 procentpoint 
til 8,3 pct. Resultat før skat steg betydeligt fra 1.087 
mio. kr. til 1.883 mio. kr. som følge af lavere om-
kostninger og lavere nedskrivninger på udlån. 
 
De samlede indtægter var på niveau med 1.-3. kvar-
tal 2012. Nettorenteindtægterne faldt 4 pct. som 
følge af et fald i den gennemsnitlige udlånsvolumen 
og faldende korte renter, som medførte et pres på 
indlånsmarginalerne. 
 
Nettogebyrindtægterne steg 12 pct., hovedsageligt 
som følge af højere gebyrer på kundepakker på de 
fleste markeder og højere investeringsaktivitet hos 
kunderne.  
 
Omkostningerne faldt 4 pct. De fleste typer omkost-
ninger faldt, dog især personaleomkostningerne. It-
omkostningerne steg 28 pct. som følge af vores fort-
satte udvikling af integrerede online-løsninger til 
gavn for kunderne.  
 
Nedskrivningerne fortsatte med at falde. De ligger nu 
på 1,5 mia. kr. og er dermed 25 pct. under niveauet i 
1.-3. kvartal 2012. Faldet skyldtes primært kunder-
nes forbedrede økonomiske forhold og svagt stigen-
de huspriser på flere markeder. Vi forventer et fal-
dende nedskrivningsniveau i de kommende kvarta-
ler. 
 
Krediteksponering 
Krediteksponering omfatter realkreditlån, lån med 
sikkerhed i andre aktiver, kundelån og fuldt eller del-
vist sikrede kreditter. 
 
Den samlede krediteksponering faldt til 830 mia. kr. 
som følge af lavere låneefterspørgsel og kundernes 
fokus på tilbagebetaling af gæld. Det lave renteni-
veau og valutakurseffekten vedrørende eksponerin-
gen i Norge og Sverige påvirkede ligeledes den sam-
lede krediteksponering i danske kroner negativt.  
 

 Krediteksponering Nedskrivning 
 mio. kr.  (ann.) pct. 
 30. sept. 31. dec. 30. sept. 
 2013 2012 2013 

Danmark        544.025         574.377  0,35 

Finland           97.043         106.074  0,02 

Sverige           77.751            80.688  -0,01 

Norge           74.699            84.598  -0,04 

Nordirland           16.627            17.712  0,30 

Irland           14.699            15.376  0,98 

Øvrige             5.509              5.638  -0,15 

I alt        830.353         884.463  0,25 

 
Stærk kreditkvalitet i Personal Banking 
Stigningen i de disponible indkomster styrkede kva-
liteten af Personal Banking Danmarks kundeporte-
følje. I Realkredit Danmark har dette udmøntet sig i 
et lavt og stabilt restanceniveau i 2013 på niveau 
med ultimo 2012 og med et mindre fald i 3. kvartal. 
Tabsprocenten var 0,23. 
 



DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1.-3. KVARTAL 2013    17/61 

 

 

Kvaliteten af Personal Bankings kundeportefølje på 
de øvrige nordiske markeder er ligeledes i bedring, 
og antallet af kunder med lav kreditkvalitet og non-
performing lån falder gradvist på de fleste markeder.  
 

 30. sept. 2013  31. dec. 2012  

 
LTV 

(pct.) 

Krediteks-
ponering 
(mia. kr.) 

LTV 
(pct.) 

Krediteks-
ponering 
(mia. kr.) 

Danmark 73,6 504 73,6 519 

Finland 62,0 88 64,4 93 

Sverige 68,4 70 68,2 74 

Norge 62,1 69 62,0 78 

Nordirland 77,8 16 77,9 16 

Irland 97,4 14 109,2 15 

Samlet gennemsnit 71,3 761 71,6 795 
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Business Banking 

Business Banking servicerer erhvervskunder med en omsætning på op til 300 mio. euro via et net af finanscent-
re, erhvervscentre, kontaktcentre og online-kanaler. Business Banking tilbyder markedsførende løsninger inden 
for online-banking, finansiering, cash management og risikostyring. 
 
Udvikling fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 
 
• Afkast af allokeret kapital på 11,5 pct. p.a., en stigning på 1,1 procentpoint 
• Resultat før skat på 1,3 mia. kr., en stigning på 7 pct. 
• Indtægter i alt på 3,0 mia. kr., samme niveau som i 2. kvartal 
• Nettorenteindtægter på 2,3 mia. kr., samme niveau som i 2. kvartal 
• Omkostninger på 1,3 mia. kr., et fald på 6 pct. 
• Nedskrivninger på udlån stadig på et relativt lavt niveau 
 
Resultat før skat steg 7 pct. i forhold til 2. kvartal. Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2012 var stigningen på 64 pct. 
Mindre forbedringer i markedsvilkårene har kombineret med initiativer til at forbedre kreditkvaliteten holdt ned-
skrivninger på udlån på samme niveau som i 2. kvartal. 

 

BUSINESS BANKING 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Nettorenteindtægter 2.252 2.191 103 6.649 6.915 96 2.361 95 9.243 
Nettogebyrindtægter 466 471 99 1.427 1.542 93 643 72 2.149 
Handelsindtægter 129 161 80 489 358 137 55 235 479 
Øvrige indtægter* 112 141 79 377 373 101 125 90 481 
Indtægter i alt 2.959 2.964 100 8.942 9.188 97 3.184 93 12.352 
Omkostninger*  1.290 1.371 94 4.022 3.984 101 1.294 100 5.466 
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.669 1.593 105 4.920 5.204 95 1.890 88 6.886 
Nedskrivninger på udlån 390 395 99 1.364 3.031 45 582 67 3.825 
Resultat før skat 1.279 1.198 107 3.556 2.173 164 1.308 98 3.061 
Udlån før nedskrivninger 620.943 630.167 99 620.943 654.933 95 654.933 95 641.133 

Korrektivkonto, udlån 23.878 23.235 103 23.878 25.708 93 25.708 93 23.961 

Indlån 261.727 269.343 97 261.727 247.455 106 247.455 106 263.976 

Udstedte Realkredit Danmark 
obligationer 291.217 297.142 98 291.217 291.538 100 291.538 100 296.302 

Allokeret kapital (gennemsnit) 44.456 45.992 97 45.211 42.028 108 42.741 104 42.791 

Nettorenteindtægter i pct. p.a. af 
ind- og udlån 1,05 1,00  1,03 1,00  1,09  1,05 

Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af 
allok. kap. 15,0 13,9  14,5 16,5  17,7  16,1 

Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 11,5 10,4  10,5 6,9  12,2  7,2 

Omkostninger i pct. af indtægter 43,6 46,3  45,0 43,4  40,6  44,3 
Medarbejderantal 3.734 3.761 99 3.734 3.803 98 3.803 98 3.772 

 

BUSINESS BANKING 1.-3. KVARTAL 2013          
Mio. kr. Danmark Finland Sverige Norge Nordirland Irland Baltikum Øvrige Total 

Indtægter i alt* 4.742 951 1.316 891 638 24 591 -211 8.942 

Omkostninger * 1.525 608 656 430 359 62 296 86 4.022 

Resultat før nedskrivninger på udlån 3.217 343 660 461 279 -38 295 -297 4.920 

Nedskrivninger på udlån 954 -7 -39 266 335 38 -176 -7 1.364 

Udlån før nedskrivninger 365.478 45.837 104.591 50.179 34.747 1.552 18.553 6 620.943 

* Operationel leasing, eksklusive ejendomsleasing, vises med nettotal under Øvrige indtægter. 

 MÅLET NÅET PÅ TRE AF FEM 
MARKEDER 
_____________________ 
KUNDETILFREDSHED 

 11,5 pct. 
______________________ 
AFKAST AF ALLOKERET KAPITAL 

 1.279 mio. kr. 
______________________ 

RESULTAT FØR SKAT 
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Begivenheder i 3. kvartal 2013  
Vi fortsatte med at eksekvere strategien for Busi-
ness Banking. Vi har udviklet nye servicemodeller 
for store erhvervskunder og store ejendomskunder, 
og vi vil introducere de forbedrede løsninger til vores 
kunder på de nordiske markeder inden udgangen af 
fjerde kvartal. Introduktionen af den danske realkre-
ditmodel til udvalgte kunder i Norge og Sverige har 
ført til øgede forretninger med nogle af de bedste 
kunder i dette segment.  
 
Der var stigende interesse for digitaliseringen af vo-
res distributionskanaler. Et stigende antal brugere 
har downloadet vores Mobile Business og Tablet 
Business apps. 
 
Kundetilfredshed 
Den positive udvikling i kundetilfredsheden blandt 
vores fokussegmenter fortsatte på de fleste af vores 
markeder. Vi har for øjeblikket en placering som 
nummer et i Sverige, Norge og Nordirland. I Dan-
mark og Finland har vi stadig et stykke vej, før vi når 
vores mål om en placering som nummer et eller to. 
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
Business Bankings afkast af allokeret kapital steg 
fra 10,4 pct. i 2. kvartal til 11,5 pct. i 3. kvartal, da  
resultat før skat steg 7 pct.  
 
De samlede indtægter var på niveau med 2. kvartal, 
da låneefterspørgslen fortsat var lav.  
 
Indlån var på niveau med 2. kvartal, og ind-
lån/udlånsprocenten var stabil. 
 
Nettorenteindtægterne steg 3 pct., da lavere udlåns-
volumen og mange danske kunders skifte til real-
kreditlån med lav risiko og lave marginaler blev op-
vejet primært af stigende udlånsmarginaler. 
 
Et mindre fald i investerings- og finansieringsaktivi-
teterne havde en negativ effekt på nettogebyrind-
tægterne. 
 
Handelsindtægterne fra kundernes daglige forret-
ninger steg i 3. kvartal. De samlede handelsindtæg-
ter var dog negativt påvirket af markedsværdiregu-
leringer. 
 
Omkostningerne faldt 6 pct., primært på grund af  
sæsonmæssigt lavere omkostninger til feriepenge 
og lavere afskrivninger på immaterielle aktiver. 
 
1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Resultat før skat steg til 3,6 mia. kr., og afkast af al-
lokeret kapital steg fra 6,9 pct. til 10,5 pct. på grund 
af forbedret kreditkvalitet. 
 
De samlede indtægter faldt fra 9,2 mia. kr. til 8,9 mia. 
kr. som følge af lavere aktivitet og mindre forret-
ningsvolumen. 
 

Nettorenteindtægterne faldt primært på grund af la-
vere udlånsvolumen, mens nettogebyrindtægterne 
faldt grundet lavere aktivitet generelt. 
 
Handelsindtægterne steg som følge af en justering af 
vores handelsprovisioner samt positive værdiregu-
leringer af obligationsporteføljen og valuta- og deri-
vatpositioner i begyndelsen af 2013. 
 
De samlede omkostninger udviste en svag stigning 
på baggrund af løninflation i nogle lande. Alle øvrige 
omkostninger faldt målt år-til-år. Det samlede med-
arbejderantal faldt som følge af Business Bankings 
indsats for at forbedre effektiviteten. 
 
Krediteksponering 
Krediteksponeringen mod erhvervskunder udgjorde 
637 mia. kr. ultimo september 2013 mod 651 mia. 
kr. ultimo 2012. 
 

 Krediteksponering Nedskrivning 
 mio. kr.  (ann.) pct. 

 30. sept. 31. dec. 30. sept. 
 2013 2012 2013 

Danmark        367.619         360.536  0,35 

Finland           51.248            50.931  -0,02 

Sverige        110.351         113.681  -0,05 

Norge           56.001            69.043  0,63 

Nordirland           29.299            26.899  1,52 

Irland             1.343              2.644  3,77 

Baltikum           20.785            21.387  -1,13 

Øvrige                   11              6.140  -84,85 

I alt        636.657         651.261  0,29 

 
I Norge er faldet i krediteksponeringen delvist en 
følge af valutakurseffekt og flytning af kunder til an-
dre forretningsområder. 
 
Forbedret kreditkvalitet 
Mindre forbedringer i markedsvilkårene har kombi-
neret med initiativer til at forbedre kreditkvaliteten 
ført til et fald i nedskrivninger på udlån på mere end 
50 pct. siden ultimo september 2012. Ultimo 3. 
kvartal 2013 udgjorde nedskrivningerne 1.364 mio. 
kr. mod 3.031 mio. kr. ultimo 3. kvartal 2012.  
 
I 3. kvartal 2013 udgjorde nedskrivninger på udlån 
390 mio. kr.  og var stadig på et relativt lavt niveau i 
forhold til 2. kvartal 2013, hvor de udgjorde 395 
mio. kr.  
 
Erhvervsejendomme og landbruget var fortsat de 
segmenter, der havde de største udfordringer. 
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Corporates & Institutions 

Corporates & Institutions har en førende position som leverandør af wholesale bankydelser til de største instituti-
onelle kunder og erhvervskunder i Norden. Produkter og services omfatter cash management, trade finance, de-
pot-, aktie-, obligations- og valutaprodukter samt derivater, corporate finance og finansiering af virksomhedskøb. 
 

Udvikling fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 
 
• Afkast af allokeret kapital på 6,1 pct. p.a., et fald på 5,9 procentpoint  
• Resultat før skat på 464 mio. kr., væsentligt under niveauet i 2. kvartal som følge af lavere handelsindtægter 
• Indtægter i alt faldt 27 pct. til 1,6 mia. kr. 
• Omkostninger faldt 14 pct. til 1,0 mia. kr. 
• Nedskrivninger på udlån fastholdt på et lavt niveau som i 2. kvartal 
 
Resultat før skat faldt med mere end 50 pct. fra 2. kvartal til 3. kvartal, hovedsageligt som følge af væsentligt lave-
re handelsindtægter. Handelsindtægterne i Market Making faldt, da den amerikanske centralbanks udmelding i 
juni skabte vanskelige markedsforhold i det meste af 3. kvartal. De modsatrettede signaler vedrørende de korte 
renter resulterede i lav markedsaktivitet hen over kvartalet, særligt inden for obligationer. 

 

CORPORATES & INSTITUTIONS 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Nettorenteindtægter 582 557 104 1.643 1.467 112 475 123 1.918 
Nettogebyrindtægter 308 272 113 872 806 108 264 117 1.118 
Handelsindtægter 671 1.300 52 3.552 7.056 50 1.972 34 8.341 
Øvrige indtægter 3 2 150 10 10 100 4 75 19 
Indtægter i alt 1.564 2.131 73 6.077 9.339 65 2.715 58 11.396 
Omkostninger  976 1.140 86 3.216 3.200 101 1.019 96 4.307 
Resultat før nedskrivninger på udlån 588 991 59 2.861 6.139 47 1.696 35 7.089 
Nedskrivninger på udlån 124 20 - 435 1.124 39 588 21 1.160 
Resultat før skat 464 971 48 2.426 5.015 48 1.108 42 5.929 
Udlån før nedskrivninger 160.736 155.203 104 160.736 168.493 95 168.493 95 161.112 
Korrektivkonto, udlån 2.686 2.823 95 2.686 3.028 89 3.028 89 2.877 
Indlån 168.249 162.694 103 168.249 128.496 131 128.496 131 162.817 
Udstedte Realkredit Danmark 
obligationer 19.920 13.464 148 19.920 12.060 165 12.060 165 11.695 
Allokeret kapital (gennemsnit) 30.215 32.374 93 31.587 27.833 113 28.882 105 28.653 
Nettorenteindtægter i pct. p.a. 
af ind- og udlån 0,71 0,71  0,67 0,65  0,65  0,60 
Res. før nedskriv. på udlån i 
pct. p.a. af allok. kap. 7,8 12,2  12,1 29,4  23,5  24,7 
Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 6,1 12,0  10,2 24,0  15,3  20,7 
Omkostninger i pct. af indtægter 62,4 53,5  52,9 34,3  37,5  37,8 
Medarbejderantal 1.594 1.554 103 1.594 1.467 109 1.467 109 1.499 
 
INDTÆGTER I ALT 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

General Banking 930 871 107 2.644 2.347 113 773 120 3.126 

Capital Markets 75 161 47 410 449 91 160 47 655 

Sales and Research 625 702 89 2.042 1.966 104 576 109 2.597 

Market Making -66 397 - 981 4.577 21 1.206 - 5.018 

Indtægter i alt 1.564 2.131 73 6.077 9.339 65 2.715 58 11.396 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 I TOP 3 I 77 PCT. AF PROSPERAS 
UNDERSØGELSER 
______________________ 
KUNDETILFREDSHED 

 

 6,1 PCT. 
______________________ 
AFKAST AF ALLOKERET KAPITAL 

 

  464 MIO. KR. 
______________________ 

RESULTAT FØR SKAT 
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Begivenheder i 3. kvartal 2013 
Corporates & Institutions fortsatte med at eksekvere 
strategien. Vi introducerede en ny clearing-løsning 
med central modpartsclearing og fik de første kun-
der flyttet over på den nye løsning. Vi introducerede 
ligeledes et risikoværktøj til brug for rådgivning til 
små og mellemstore virksomheder. Capital Markets 
fortsatte med at udvide aktiviteterne inden for obli-
gationsudstedelser. 
 
Kundetilfredshed 
Danske Bank anvender kundetilfredshedsmålinger 
foretaget af analyseinstituttet Prospera som indika-
tor for kundetilfredsheden. Målingerne offentliggø-
res inden for et antal områder i årets løb. 
 
Danske Bank kom ind i top 3 i 77 pct. af relevante 
målinger offentliggjort i 1.-3. kvartal 2013. Målin-
gerne bekræfter Danske Banks position som en fø-
rende nordisk wholesale-bank. 
 
Det er meget opløftende, at målingerne viser en ge-
nerel stigning i kundetilfredsheden, og det er vores 
ambition at ligge som nummer et i Prosperas samle-
de oversigt over alle målinger senest i 2015. I 2012 
var Corporates & Institutions  placeret som nummer 
tre. 
 
Målingerne viste også, at der er områder, hvor vi kan 
forbedre os. Vi vil bruge anbefalingerne i vores fort-
satte arbejde med at forbedre kundeoplevelsen. 
 

 
 
Kilde: TNS SIFO Prospera 2013. 
 
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
I 3. kvartal udgjorde indtægter i alt 1,6 mia. kr. og 
faldt dermed 27 pct. i forhold til 2. kvartal. Lavere 
handelsindtægter i Market Making var den væsent-
ligste årsag til faldet. Den generelle markedsreaktion 
på den amerikanske centralbanks udmelding i juni 
om nedtrapningen af den ekspansive pengepolitik 
øgede usikkerheden på markedet. Dette skabte van-
skelige markedsforhold, især i juli og august. Desu-
den var der generelt lav aktivitet på markederne. 
Mod slutningen af kvartalet steg aktiviteten på mar-
kederne, da der blev skabt en positiv markedsstem-
ning som følge af centralbankernes udmeldinger om, 
at man fremadrettet agter at holde renterne nede, 
samt den amerikanske centralbanks udsættelse af 

den planlagte nedtrapning af den ekspansive penge-
politik.   
 

 
 
Indtægterne i General Banking steg fortsat, idet både 
nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter var på 
et fortsat højt niveau. Nettorenteindtægterne var 
delvist drevet af højere udlånsmarginaler som følge 
af de fortsat usikre markedsforhold. Årsagen til de 
høje nettogebyrindtægter var aktivitet inden for lå-
neetablering og refinansiering. Udvidelsen inden for 
cash management forbedrede både nettorente- og 
nettogebyrindtægterne, samtidig med at indlånsvo-
lumen steg. 
 
I Capital Markets blev niveauet for obligationsud-
stedelser reduceret en smule. Den underliggende 
positive tendens var dog fortsat uændret. I 3. kvartal 
blev salg af udvalgte obligationsprodukter, der ikke 
direkte relaterer sig til udstedelser, flyttet fra Capital 
Markets til Sales and Research. Corporate Finance 
fortsatte i 3. kvartal med at udbygge de salgsfrem-
mende aktiviteter, og gebyrindtægterne steg, dog fra 
et lavt niveau. 
 
Sales and Research oplevede endnu et tilfredsstil-
lende kvartal, skønt indtægterne faldt svagt  i forhold 
til det foregående kvartal. Indtjeningen fra kunde-
dreven handel var påvirket af den lave aktivitet på 
markederne hen over sommeren. 
 
Indtægterne i Market Making faldt på grund af fort-
sat usikre markedsforhold forårsaget af forskellige 
signaler vedrørende de korte renter. Usikkerheden 
fik investorerne til at være mere forsigtige, hvilket 
gjorde det svært at skabe indtægter, især på rente- 
og derivatmarkederne.  
 
Omkostningerne faldt 14 pct., hvilket især skyldtes 
lavere performanceafhængig løn. 
 
Nedskrivninger på udlån var fortsat på et lavt ni-
veau, trods en mindre stigning i 3. kvartal. Nye ned-
skrivninger vedrørte et mindre antal kunder.  
 
1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Indtægter i alt udgjorde 6,1 mia. kr. i 1.-3. kvartal 
2013, et fald på 35 pct. i forhold til de ekstraordi-



DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1.-3. KVARTAL 2013    22/61 

 
 

 

nært høje indtægter i samme periode i 2012. Ho-
vedårsagen til forskellen i de samlede indtægter var 
de meget favorable markedsvilkår i 2012, hvor den 
europæiske centralbank lancerede LTRO-
programmet. Market Makings muligheder for, som i 
1.-3. kvartal 2012, at drage fordel af en positiv 
stemning på markederne var begrænset i årets før-
ste ni måneder.  
 
Indtægterne i General Banking steg 13 pct. som føl-
ge af højere nettorente- og nettogebyrindtægter. 
 
Samlet set steg de kundedrevne indtægter fra for-
retningsområderne General Banking, Capital Mar-
kets og Sales and Research 7 pct. i forhold til 1.-3. 
kvartal 2012, hvilket er tilfredsstillende. 
 
Omkostningerne var fortsat på et stabilt niveau. En 
stigning i it-investeringer og personaleomkostninger 
blev opvejet af lavere performanceafhængig løn. 
 
Nedskrivninger på udlån faldt i årets første ni måne-
der og lå 61 pct. lavere end i samme periode i 2012. 
 
Krediteksponering 
Låneporteføljen i Corporates & Institutions har en 
høj kvalitet. Ultimo september 2013 udgjorde den 
samlede krediteksponering vedr. udlånsaktiviteter 
745 mia. kr. I forhold til ultimo 2012 var der tale om 
et fald på 4,6 pct. Faldet skyldes hovedsageligt sæd-
vanlige udsving i porteføljen.  
 
Nedskrivninger på udlån har svinget igennem de se-
neste seks kvartaler, og det forventes, at de fortsat 
vil svinge fra kvartal til kvartal. De akkumulerede 
nedskrivninger på 3 mia. kr. vedrørte hovedsageligt 
store erhvervskunder.  
 
Nedskrivninger på udlån lå fortsat på et lavt niveau 
og vedrørte primært justeringer af eksisterende 
nedskrivninger på store erhvervskunder.  
 

 Krediteksponering Nedskrivning 

 mio. kr.  (ann.) pct. 

 30. sept. 31. dec. 30. sept. 

 2013 2012 2013 

Offentlige     111.011         149.796  0,00  
Finansielle institutioner     355.071         352.140  0,00  
Erhverv     278.832         276.290  0,30  
Øvrige               119              2.374  -0,45  
I alt     745.033         780.600  0,08  

 
Offentlige kunder 
Porteføljen består primært af engagementer med 
højtratede nordiske lande med stabile økonomier 
samt centralbanker. Krediteksponeringen udgjorde 
111 mia. kr. Faldet i forhold til ultimo 2012 skyldtes 
lavere anfordringstilgodehavender hos centralban-
ker. 
 
Pr. 30. september 2013 udgjorde krediteksponerin-
gen mod stater og centralbanker i ratingkategori 1 
94 pct. af den samlede eksponering. 

Finansielle institutioner 
Pr. 30. september 2013 udgjorde krediteksponerin-
gen over for finansielle institutioner 355 mia. kr. og 
vedrørte hovedsageligt repoudlån. Kreditekspone-
ringen steg 0,8 pct. i forhold til ultimo 2012.  
 
Store erhvervskunder 
Erhvervskundeporteføljen er en diversificeret porte-
følje, der hovedsagelig består af store virksomheder 
i Norden og store internationale kunder med aktivi-
teter i de nordiske lande. Pr. 30. september 2013 
udgjorde krediteksponeringen over for store er-
hvervskunder 279 mia. kr. Krediteksponeringen 
steg 0,9 pct. i forhold til ultimo 2012. 
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Danske Capital 

Danske Capital udvikler og leverer kapitalforvaltningsprodukter og investeringsprodukter og -ydelser, der sælges 
gennem Personal Banking samt direkte til virksomheder, institutionelle kunder og eksterne distributører. Danske 
Capital leverer endvidere rådgivningsydelser målrettet visse kundesegmenter i Personal Banking. 
 
Udvikling fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 
 
• Resultat før skat på 0,2 mia. kr., en stigning på 7 pct. 
• Indtægter i alt på 0,5 mia. kr., en stigning på 3 pct. 
• Omkostninger på 0,2 mia. kr., på niveau med 2. kvartal 
• Kapital under forvaltning på 712 mia. kr., på niveau med 2. kvartal 
 
 
Resultat før skat steg 7 pct. fra 2. kvartal til 3. kvartal 2013 som følge af øgede indtægter og et uændret omkost-
ningsniveau. Kapital under forvaltning steg 7 pct. fra 1.-3. kvartal 2012 til 1.-3. kvartal 2013 som følge af øget 
salg til institutionelle kunder og detailkunder. 
 

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

Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Nettorenteindtægter -12 -8 - -29 -18 - -7  -  -25 

Nettogebyrindtægter 472 454 104 1.413 1.124 126 400 118 1.945 

Øvrige indtægter 4 3 133 9 -2 - 2       200  -3 

Indtægter i alt 464 449 103 1.393 1.104 126 395 117 1.917 

Omkostninger  220 221 100 711 666 107 210        105  982 

Resultat før nedskrivninger på udlån 244 228 107 682 438 156 185        132  935 

Nedskrivninger på udlån - - - - - - - - - 

Resultat før skat 244 228 107 682 438 156 185        132  935 

Udlån før nedskrivninger 239 237 101 239 209 114 209 114  211 

Korrektivkonto, udlån  -  - -  - - -  -  -               - 

Indlån 172 200 86 172 178 97 178 97  155 

Allokeret kapital (gennemsnit) 2.627 2.538 104 2.549 2.297 111 2.330 113  2.321 

Omkostninger i pct. af indtægter 47,4 49,2  51,0 60,3  53,2  51,2 

Kapital under forvaltning (mia. kr.) 712 704 101 712 666 107 666  107  687 

 
 
 
  

 498 
______________________ 
MEDARBEJDERE 

 

 244 mio. kr. 
______________________ 
RESULTAT FØR SKAT 

 

 11,3 pct. 
_________________________ 

MARKEDSANDEL I NORDEN 

 



DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1.-3. KVARTAL 2013    24/61 

 

 

Begivenheder i 3. kvartal 2013  
Danske Capital introducerede i september en ny 
Danske Invest investeringsforening, der investerer i 
nordiske virksomhedsobligationer. Det var første 
gang, at Danske Capital introducerede en investe-
ringsforening i de fire nordiske lande samtidig, og på 
under en måned blev der investeret mere end 900 
mio. kr. Det er samtidig en milepæl i Danske Capitals 
strategi, der viser potentialet for danske investe-
ringsforeninger på de andre nordiske markeder. 
Succesen viser desuden, at der er stigende interesse 
for markedet for virksomhedsobligationer som al-
ternativ til traditionel corporate finance gennem 
bankerne. 
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
Indtægterne steg 3 pct. fra 449 mio. kr. i 2. kvartal til 
464 mio. kr. Performancerelaterede gebyrer faldt til 
0 mio. kr. fra 13 mio. kr. Indtægter eksklusive per-
formancerelaterede gebyrer steg 7 pct.  
 
De samlede omkostninger var på samme niveau 
som i 2. kvartal.  
 
Nettosalget til institutionelle kunder var -3,5 mia. kr., 
hvoraf livsforsikring tegnede sig for -4,2 mia. kr. 
Nettosalget til detailkunder var på 0,4 mia. kr.  
 
Den negative udvikling i nettosalget var forventet 
som følge af ændrede danske skatteregler for kapi-
talpension, hvor kunder kan spare penge ved at kon-
vertere til aldersopsparing og betale en lavere af-
giftssats nu frem for beskatning ved pensionstids-
punktet. Vi har anbefalet vores kunder at benytte sig 
af denne mulighed. Vi har derfor set en afgang i de-
tailkundernes kapitalpensionsmidler på skønnet 5,4 
mia. kr., som isoleret set medførte en nedgang i kapi-
tal under forvaltning på 3,6 mia. kr.   
 
1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Indtægterne steg 26 pct. til 1.393 mio. kr. fra 1.104 
mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012. Performancerelaterede 
gebyrer steg til 63 mio. kr. fra 10 mio. kr., og ikke-
performancerelaterede indtægter steg 22 pct. 
 
Omkostningerne steg 7 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 
2012. Hvis man ser bort fra hensættelser til eventu-
elle operationelle tab i 1. kvartal 2013, steg de sam-
lede omkostninger 1 pct. 
 
Resultat før skat steg 56 pct. 
 
Kapital under forvaltning udgjorde 712 mia. kr., en 
stigning på 46 mia. kr. i forhold til 30. september 
2012. Nettosalget for 1.-3. kvartal 2013 udgjorde 
25 mia. kr., hvoraf 9,9 mia. kr. vedrørte detailkunder 
og 15,1 mia. kr. vedrørte institutionelle kunder (her-
under alpha-kunder, solution-kunder og livsforsik-
ringskunder). 

I 1.-3. kvartal 2013 genererede 62 pct. af alle Dan-
ske Invest-afdelinger afkast, der lå over benchmark. 
For obligationsprodukterne var andelen 87 pct., 
mens 50 pct. af aktieprodukterne opnåede investe-
ringsafkast over benchmark. Afkastet for aktiepro-
dukterne var ikke tilfredsstillende. 57 pct. af de ba-
lancerede produkter havde afkast over benchmark. 
36 pct. af alle Danske Invest-afdelinger indtog en 
placering i den bedste tredjedel i Europa inden for 
deres kategorier. 
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Danica Pension 

Danica Pension står for Danske Banks aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring og henvender sig både til 
privat- og erhvervskunder. Produkterne distribueres via flere kanaler, primært Personal Banking og egne mægle-
re og rådgivere. I Danmark sælger vi markedsprodukterne Danica Balance, Danica Link og Danica Select, hvor 
kunderne selv vælger investeringsprofil eller selv foretager investeringerne, og afkastet er afhængigt af markeds-
afkastet. Herudover sælges Danica Traditionel; med dette produkt har kunden ikke selv indflydelse på investe-
ringsprofilen, og Danica Pension fastsætter kontorenten. 
 
Udvikling  
 
• Indtjeningen udgjorde 0,5 mia. kr. mod -0,3 mia. kr. i 2. kvartal 
• Risikotillæg er delvist udskudt til senere   
• Præmier fra forsikrings- og investeringskontrakter steg 8,8 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
• Omkostningsprocenten var 4,1 pct., et fald på 0,6 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2012    
 
Stigende aktiekurser og afkast af alternative investeringer resulterede i et positivt investeringsafkast. Det var der-
for muligt helt eller delvist at indtægtsføre risikotillæg for 1.-3. kvartal fra tre af de fire rentegrupper. Et beløb på 
0,6 mia. kr. blev overført til skyggekontoen.  
 

 

DANICA PENSION 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Forsikringsresultat, traditionel 289 287 101 898 950 95 335 86 1.232 
Forsikringsresultat, unit-link 152 109 139 382 267 143 90 169 367 
Forsikringsresultat, SUL -43 -27 - -129 -94 - -41 - -146 
Investeringsresultat 110 -27 - 179 435 41 132 83 521 
Finansieringsresultat -46 -43 - -133 -137 - -50 - -194 
Særlige overskudsandele -18 -32 - -113 -69 - -25 - -17 
Ændring i skyggekonto 35 -613 - -610 -106 - -38 - 408 

Indtjening fra forsikringsaktiviteter 479 -346 - 474 1.246 38 403 119 2.171 

Præmier, forsikringskontrakter 4.776 4.811 99 15.100 14.879 101 4.780 100 19.984 
Præmier, investeringskontrakter 1.191 1.561 76 4.892 3.488 140 983 121 4.665 

Hensættelser, forsikringskontrakter  259.412 257.435 101 259.412 256.417 101 256.417 101 259.726 
Hensættelser, investeringskontrakter  30.236 31.160 97 30.236 28.583 106 28.583 106 29.071 

Kundemidler, investeringsaktiver 
        

  
  Danica Traditionel 170.680 174.203 98 170.680 193.379 88 193.379 88 195.106 
  Danica Balance 55.090 52.587 105 55.090 36.585 151 36.585 151 41.108 
  Danica Link 59.249 56.898 104 59.249 53.689 110 53.689 110 54.731 

Allokeret kapital (gennemsnit) 11.908 11.048 108 11.555 10.867 106 11.073 108 11.077 
Indtjening i pct. p.a. af allok. kapital 16,1 -12,5   5,5 15,3   14,6 

 

19,6 
 
 
  

 775 
______________________ 
MEDARBEJDERE 
 

 479 mio. kr. 
________________________ 
INDTJENING I ALT 
 

  19.992 mio. kr. 
_______________________ 
SAMLEDE PRÆMIER  ÅR-TIL-DATO 
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Begivenheder i 3. kvartal 2013 
Vi arbejder på at udvikle nye digitale løsninger og 
forbedre det økonomiske overblik for kunderne. 
 
Et stigende antal erhvervskunder efterspørger 
værktøjer, der kan hjælpe deres medarbejdere med 
at forebygge sygdom, før den bliver behandlings-
krævende. Danica Pension har derfor lanceret en 
særlig sundhedsportal, der giver Danicas kunder 
adgang til online sundhedstjek, tips til at forebygge 
sygdom og inspiration til en sund livsstil.  Både kun-
der og medier har taget godt imod portalen. 
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter udgjorde 0,5 
mia. kr. mod -0,3 mia. kr. i 2. kvartal. Som følge af 
udviklingen på de finansielle markeder var det mu-
ligt helt eller delvist at indtægtsføre risikotillæg for 3. 
kvartal fra tre af de fire rentegrupper. 
 
Et beløb på 0,6 mia. kr. blev derfor overført til skyg-
gekontoen, som ultimo september 2013 androg 1,4 
mia. kr. I 2. kvartal 2013 var det kun muligt at ind-
tægtsføre risikotillægget fra en af de fire rentegrup-
per.  Indtægtsførsel af skyggekontoens saldo vil ske 
i efterfølgende perioder med tilstrækkeligt højt inve-
steringsafkast og økonomiske buffere. 
 
Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Tradi-
tionel udgjorde 0,2 pct. mod -1,7 pct. i 2. kvartal. In-
klusive ændringer i de forsikringsmæssige hensæt-
telser var afkastet af kundemidler 0,9 pct.  mod -1,0 
pct. i 2. kvartal. 
 
Investeringsafkastet for kunder med markedspro-
dukterne Danica Balance, Danica Link og Danica Se-
lect udgjorde 1,7 mia. kr., svarende til en gennem-
snitlig forrentning på 2,1 pct. mod -1,1 pct.  i 2. kvar-
tal. 
 
1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter udgjorde 0,5 
mia. kr. mod 1,2 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2012. 
 
Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Tradi-
tionel blev på -1,4 pct. p.a. mod 9,8 pct. p.a. i 1.-3. 
kvartal 2012. Inklusive ændringer i de forsikrings-
mæssige hensættelser var afkastet af kundemidler 
1,2 pct. p.a. mod 6,0 pct. p.a. i 1.-3. kvartal 2012. 
 
Investeringsafkastet for kunder med Danica Balan-
ce, Danica Link og Danica Select blev 3,6 mia. kr., 
svarende til en gennemsnitlig forrentning på 7,3 pct. 
p.a. mod 13,4 pct. p.a. i 1.-3. kvartal 2012. For kun-
der med Danica Balance lå investeringsafkastet i ni-
veauet 2,1 pct. p.a. til 13,6 pct. p.a.  
 
Forsikringsresultatet af unit-link steg fra 267 mio. 
kr. i 1.-3. kvartal 2012 til 382 mio. kr. som følge af 
større forretningsvolumen. 
 
De samlede præmier steg med 8,8 pct. til 20,0 mia. 
kr.  
 

Præmierne på Danica Balance, Danica Link og 
Danica Select tegnede sig for 16,7 mia. kr., og er 
påvirket af overførsler fra Danica Traditionel. 
Præmierne for det traditionelle produkt gik som 
forventet tilbage og faldt med 3,9 mia. kr. 
 
I Sverige steg præmierne med 27 pct. til 4,7 mia. kr. i 
forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyl-
des større salg af depåforsikringer. 
 
I Norge viste præmierne en fremgang på 19 pct. og 
udgjorde 1,4 mia. kr. 
 
Danica Pension ønsker sammen med Danske Bank 
at forbedre rådgivningen på tværs af bank og forsik-
ring. Vi har derfor ansat flere pensionsrådgivere, og 
forbedrer vores rådgivningsværktøjer, eksempelvis 
til kunder, der er tæt på pensionsalderen. Danske 
Banks salg af Danica produkter steg i 1.-3. kvartal 
2013 med 28 pct. 
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Non-core 

Non-core har ansvaret for en kontrolleret afvikling eller frasalg af den del af udlånsporteføljen, der ikke længere 
betragtes som en del af Danske Banks kerneaktiviteter. Det drejer sig hovedsageligt om lån til kunder i Irland.  
 
Udvikling fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 
 
• Resultat før skat på -0,3 mia. kr., samme niveau som i 2. kvartal 
• Nedskrivninger på udlån udgjorde 0,2 mia. kr. og faldt 2 pct. 
• Låneporteføljen reduceret med 1,6 mia. kr. 

 
Vi fortsatte i 3. kvartal 2013 arbejdet med at afvikle låneporteføljen i Non-core. Nedskrivningerne faldt for 4. 
kvartal i træk, drevet især af lavere nedskrivninger på erhvervsejendomskunder i Irland. 
 

 

NON-CORE 3. kvartal 2. kvartal Indeks 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Indeks 3. kvartal Indeks Året 
Mio. kr. 2013 2013 3. kvt./2. kvt 2013 2012 13/12 2012 13/12 2012 

Indtægter i alt 17 31 55 103 228 45 79 22 323 

Omkostninger  79 75 105 208 200 104 78 101 275 

Resultat før nedskrivninger på udlån -62 -44 - -105 28 - 1 - 48 

Nedskrivninger på udlån 212 216 98 978 3.650 27 1.217 17 4.849 

Resultat før skat -274 -260 - -1.083 -3.622 - -1.216 - -4.801 

Udlån før nedskrivninger 39.552 41.116 96 39.552 46.463 85 46.463 85 44.537 

Korrektivkonto, udlån 10.693 10.775 99 10.693 10.023 107 10.023 107 11.638 

Indlån 5.137 5.134 100 5.137 5.872 87 5.872 87 4.748 

Allokeret kapital (gennemsnit) 8.624 8.480 102 8.223 9.850 83 8.964 96 9.521 

Nettorenteindtægter i pct. p.a. 
af ind- og udlån 0,14 0,32  0,35 0,74  0,61  0,81 

Res. før nedskriv. på udlån i 
pct. p.a. af allok. kap. -2,9 -2,1  -1,7 0,4  -  0,5 

Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) -12,7 -12,3  -17,6 -49,0  -54,3  -50,4 

Omkostninger i pct. af indtægter - 241,9  201,9 87,7  98,7  85,1 

Medarbejderantal 89 91 98 89 94 95 94 95 93 

 
 
  

 89 
____________________ 
MEDARBEJDERE 

 

 212 mio. kr. 
_____________________ 
NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN  

 

  -274 mio. kr. 
_____________________ 
RESULTAT FØR SKAT 
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Begivenheder i 3. kvartal 2013 
Porteføljen udviklede sig som forventet, både hvad 
angår reduktion af porteføljen og kvaliteten. 
 
Vi fortsatte med at sætte ejendomme til salg og mod-
tog et stigende antal tilbud. Antallet af solgte ejen-
domme steg 70 pct. i forhold til 2. kvartal. 
 
ANTAL SOLGTE EJENDOMME OG  PIPELINE  
 

 
 
 
3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013 
Som følge af den fortsatte reduktion af porteføljen 
faldt de samlede indtægter med 14 mio. kr. til 17 
mio. kr. 
 
Nedskrivningerne faldt 4 mio. kr. på grund af lavere 
nedskrivninger på erhvervsejendomme i Irland.  
 
Udlån udgjorde 39,6 mia. kr. og vedrørte primært 
erhvervs- og investeringsejendomme, conduits og 
udlån til privatkunder med boligudlejningsejendom-
me. Det samlede udlån faldt 1,6 mia. kr. i forhold til 2. 
kvartal som følge af salg af aktiver, afvikling og kon-
staterede tab. 
 
1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 
Nedskrivningerne faldt 2,7 mia. kr. til 1,0 mia. kr. Det 
store fald skyldtes lavere nedskrivninger på er-
hvervsejendomme i Irland. 
 
Det samlede udlån faldt 6,9 mia. kr. i forhold til 1.-3. 
kvartal 2012 som følge af salg af aktiver, afvikling 
og konstaterede tab. 
 

Kvaliteten af låneporteføljen 
Den samlede krediteksponering udgjorde ultimo 
september 2013 29,9 mia. kr. mod 34,5 mia. kr. ul-
timo december 2012. Af den samlede kreditekspo-
nering vedrørte 15,9 mia. kr. kunder i Irland og 14,1 
mia. kr. institutionelle kunder. De akkumulerede 
nedskrivninger udgjorde 10,7 mia. kr. og vedrørte 
primært kunder i Irland. 
 
Non-core Irland 
Eksponeringen til kunder med erhvervsejendomme  
og privatkunder med boligudlejningsejendomme ud-
gjorde henholdsvis 5,5 mia. kr. og 6,2 mia. kr. af por-
teføljen. 
 
Nedskrivningerne er faldet væsentligt i årets første 
tre kvartaler. Nedskrivningerne i 3. kvartal udgjorde 
0,2 mia. kr. og var hovedsageligt justeringer af eksi-
sterende nedskrivninger på erhvervsejendomskun-
der. 
 
 Krediteksponering 

mio. kr. 

Nedskrivning 

(ann.) (pct) 
 30. sept. 2013 31. dec. 2012 30. sept. 2013 

Erhvervsbyggeri og fast 
ejendom  5.518              7.206  3,58 

Varige forbrugsgoder  1.169              1.437  19,28 

Privatkunder med bolig-
udlejningsejendomme 6.218              7.142  1,61 

Øvrige      2.948              2.531  11,79 

I alt   15.853           18.316  5,10 

 
Krediteksponeringen mod privatkunder vedrørte ho-
vedsageligt kunder med boligudlejningsejendomme. 
En mindre prisstigning på privatboligmarkedet løfte-
de kvaliteten af denne portefølje. Belåningsgraden 
for privatkundeporteføljen var 118 pct. i forhold til 
120 pct. ultimo 2012. 
 
Non-core institutionelle kunder 
Den institutionelle portefølje består hovedsageligt af 
likviditetsfaciliteter til SPVer og conduits. Porteføl-
jens kreditkvalitet var fortsat stabil. 
 
Likviditetsfaciliteter er siden ultimo 2012 reduceret 
med 24 pct. til 13,2 mia. kr. som følge af salg og af-
løb fra porteføljen. 
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Resultatopgørelse – Danske Bank koncernen 

 
 
   1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året 
 Mio. kr.  2013 2012 2013 2012 2012 

 Renteindtægter  54.082 59.192 17.872 18.856 77.939 
 Renteudgifter  28.891 32.629 9.393 10.081 42.985 
 Nettorenteindtægter  25.191 26.563 8.479 8.775 34.954 
 Modtagne gebyrer  9.467 8.648 3.209 2.846 12.168 
 Afgivne gebyrer  3.229 2.876 1.077 889 3.935 
 Handelsindtægter  4.300 9.970 1.207 3.832 12.735 
 Andre indtægter  2.760 3.584 1.004 1.003 4.451 
 Nettopræmieindtægter  15.036 14.755 4.757 4.755 19.858 
 Forsikringsydelser  23.076 23.790 7.942 8.804 31.089 
 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder  304 149 -37 71 166 
 Avance ved salg af associerede og tilknyttede virksomheder  3 2 3 -1 6 
 Udgifter til personale og administration  17.444 18.053 5.534 5.827 24.554 
3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  1.795 2.758 594 673 3.692 
 Resultat før nedskrivninger på udlån  11.517 16.194 3.475 5.088 21.068 
 Nedskrivninger på udlån  4.320 9.910 1.171 2.879 12.529 
 Resultat før skat   7.197 6.284 2.304 2.209 8.539 
 Skat  2.005 2.703 768 901 3.814 
 Periodens resultat  5.192 3.581 1.536 1.308 4.725 
        

        

        

 Fordeles på:       

  Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer  5.191 3.577 1.535 1.303 4.721 
  Minoritetsinteresser  1 4 1 5 4 
 Periodens resultat  5.192 3.581 1.536 1.308 4.725 
        

 Periodens resultat pr. aktie (kr.)  5,2 3,9 1,5 1,4 5,1 
 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.)  5,2 3,9 1,5 1,4 5,1 
 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.)  - - - - - 
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Totalindkomst – Danske Bank koncernen 

 
 

 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året 
Mio. kr. 2013 2012 2013 2012 2012 

Periodens resultat 5.192 3.581 1.536 1.308 4.725 

Anden totalindkomst      

Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen   

 Revaluering af ydelsesbaserede pensionsordninger -133 -1.324 109 -579 -590 
 Skat 61 249 -21 114 51 
Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen -72 -1.075 88 -465 -539 

Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen      

 Omregning af udenlandske enheder -457 689 180 348 472 

 Hedge af udenlandske enheder 410 -732 -185 -265 -481 
 Urealiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg 757 447 130 243 605 

 Realiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg -12 105 -2 92 125 

 Skat -264 10 3 -24 -88 

Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen 434 519 126 394 633 

Anden totalindkomst i alt 362 -556 214 -71 94 

Periodens totalindkomst 5.554 3.025 1.750 1.237 4.819 

      

      

Fordeles på:      

 Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer 5.553 3.021 1.749 1.232 4.815 

 Minoritetsinteresser 1 4 1 5 4 
Periodens totalindkomst 5.554 3.025 1.750 1.237 4.819 
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Balance – Danske Bank koncernen 

 
 
   30. september 31. december 30. september 
 Mio. kr.  2013 2012 2012 

 AKTIVER     

 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker   38.512 97.267 61.812 

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  181.518 200.646 213.823 

 Aktiver i handelsportefølje  707.571 812.927 924.905 

 Finansielle investeringsaktiver  121.713 107.724 103.940 

 Udlån til amortiseret kostpris  1.122.988 1.161.816 1.207.405 

 Udlån til dagsværdi  727.086 732.762 725.795 

 Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter   70.034 70.625 69.630 

 Aktiver vedr. forsikringskontrakter  244.343 241.343 237.232 

 Kapitalandele i associerede virksomheder  1.373 1.118 1.131 

 Immaterielle aktiver  20.697 21.181 21.572 

 Investeringsejendomme  4.051 4.131 4.237 

 Materielle aktiver  6.358 6.544 6.525 

 Aktuelle skatteaktiver  356 147 291 

 Udskudte skatteaktiver  1.217 1.418 1.793 

 Andre aktiver  20.413 25.300 18.015 

 Aktiver i alt  3.268.230 3.484.949 3.598.106 

      

 FORPLIGTELSER     

 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  416.452 459.932 518.983 

 Forpligtelser i handelsportefølje  435.111 531.860 670.039 

 Indlån  901.395 929.092 858.666 

 Udstedte Realkredit Danmark obligationer  605.817 614.325 618.513 

 Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter  77.247 78.741 77.360 

 Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter   263.310 266.938 262.624 

8 Andre udstedte obligationer  317.587 340.005 344.791 

 Aktuelle skatteforpligtelser  859 575 338 

 Udskudte skatteforpligtelser  7.623 7.583 6.849 

 Andre forpligtelser  41.010 50.109 42.342 

 Efterstillede kapitalindskud  58.502 67.785 68.652 

 Forpligtelser i alt  3.124.913 3.346.945 3.469.157 

      

 EGENKAPITAL     

 Aktiekapital  10.086 10.086 9.317 

 Valutaomregningsreserve  -242 -195 -229 

 Reserve vedr. finansielle aktiver disponible for salg  -778 -1.523 -1.701 

 Overført overskud  134.250 129.632 121.558 

 Foreslået udbytte  - - - 

 Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer  143.316 138.000 128.945 

 Minoritetsinteresser  1 4 4 

 Egenkapital i alt  143.317 138.004 128.949 

 Forpligtelser og egenkapital i alt  3.268.230 3.484.949 3.598.106 
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Kapitalforhold – Danske Bank koncernen 

 
 

     
Mio. kr.     

 
Ændring i egenkapital         

 Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer               
  Valutaom- Aktiver      
 Aktie- regnings- disponible Overført Foreslået   Minoritets-  
 kapital reserve for salg overskud udbytte I alt interesser I alt 

Egenkapital, 1. januar 2013 10.086 -195 -1.523 129.862 - 138.230 4 138.234 
Ændring i indregning af ydelsesbaserede 
pensionsordninger - - - -230 - -230 - -230 

Korrigeret egenkapital, 1. januar 2013 10.086 -195 -1.523 129.632 - 138.000 4 138.004 
Periodens resultat - - - 5.191 - 5.191 1 5.192 

Anden totalindkomst         

 Revaluering af ydelsesbaserede  
 pensionsordninger - - - -133 - -133 - -133 
 Omregning af udenlandske enheder - -457 - - - -457 - -457 

 Hedge af udenlandske enheder - 410 - - - 410 - 410 

 Urealiserede kursreguleringer - - 757 - - 757 - 757 

 Realiserede kursreguleringer - - -12 - - -12 - -12 

 Skat - - - -203 - -203 - -203 

Anden totalindkomst i alt - -47 745 -336 - 362 - 362 

Periodens totalindkomst - -47 745 4.855 - 5.553 1 5.554 

Transaktioner med ejere         

 Udbetalt udbytte - - - - - - -4 -4 

 Køb af egne aktier - - - -12.987 - -12.987 - -12.987 

 Salg af egne aktier - - - 12.782 - 12.782 - 12.782 

Aktiebaseret vederlag - - - - - - - - 

Skat - - - -32 - -32 - -32 

Egenkapital, 30. september 2013 10.086 -242 -778 134.250 - 143.316 1 143.317 

          

         

         

Egenkapital, 1. januar 2012 9.317 -186 -2.253 118.917 - 125.795 60 125.855 
Ændring i indregning af ydelsesbaserede 
pensionsordninger - - - 333 - 333 - 333 

Korrigeret egenkapital, 1. januar 2012 9.317 -186 -2.253 119.250 - 126.128 60 126.188 

Periodens resultat - - - 3.577 - 3.577 4 3.581 

Anden totalindkomst         

 Revaluering af ydelsesbaserede  
 pensionsordninger - - - -1.324 - -1.324 - -1.324 

 Omregning af udenlandske enheder - 689 - - - 689 - 689 

 Hedge af udenlandske enheder - -732 - - - -732 - -732 

 Urealiserede kursreguleringer - - 447 - - 447 - 447 

 Realiserede kursreguleringer - - 105 - - 105 - 105 

 Skat - - - 259 - 259 - 259 

Anden totalindkomst i alt - -43 552 -1.065 - -556 - -556 

Periodens totalindkomst - -43 552 2.512 - 3.021 4 3.025 

Transaktioner med ejere         

 Udbetalt udbytte - - - - - - -10 -10 

 Køb af egne aktier - - - -11.017 - -11.017 - -11.017 

 Salg af egne aktier - - - 10.853 - 10.853 - 10.853 

Aktiebaseret vederlag - - - - - - - - 

Afgang af minoritetsinteresser - - - - - - -50 -50 

Skat - - - -40 - -40 - -40 

Egenkapital, 30. september 2012  9.317   -229   -1.701   121.558   -   128.945   4   128.949  
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Kapitalforhold – Danske Bank koncernen 

 
 

  30. september 31. december 30. september 
Mio. kr.  2013 2012 2012 

 
Udlodning af udbytte er begrænset til maksimalt at udgøre Danske Bank A/S’ løbende overskud, indtil indfrielse af statslig hybridkapital. 

 
Aktiekapital, kr. 10.086.200.000 10.086.200.000 9.317.390.340 

Aktiekapital, stk. 1.008.620.000 1.008.620.000 931.739.034 

Antal udestående aktier 1.000.137.545 1.001.694.581 925.151.975 

Gns. antal udestående aktier i perioden  1.000.669.937 938.770.538 926.196.313 

Gns. antal udestående aktier (udvandet) i perioden 1.000.911.690 938.770.538 926.196.313 

 

 
Solvensopgørelse    
Egenkapital  143.317 138.004 128.949 

Omvurdering af domicilejendomme til dagsværdi 1.189 1.048 1.222 

Skattemæssig effekt -228 -62 -131 

Reserver pro rata konsoliderede selskaber 3.002 3.002 3.002 

Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt 147.280 141.992 133.042 

Forventet udbytte -1.730 - -1.200 

Immaterielle aktiver i bankkoncernen -20.815 -21.279 -21.435 

Udskudte skatteaktiver -1.260 -1.389 -1.936 

Udskudt skat vedrørende immaterielle aktiver  561 642 690 

Opskrivning på domicilejendomme -588 -642 -633 

Øvrige fradrag -227 -227 -71 

Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) 123.221 119.097 108.457 

Hybrid kernekapital 39.928 40.248 40.731 

Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger - - - 

Fradrag for forsikringsdattervirksomheder -4.064 -4.292 -4.273 

Øvrige fradrag -18 -19 - 

Kernekapital  159.067 155.034 144.915 

Efterstillede kapitalindskud (ekskl. hybrid kernekapital) 9.951 23.009 23.412 

Opskrivning på domicilejendomme 588 642 633 

Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger - - - 

Fradrag for forsikringsdattervirksomheder -4.064 -4.292 -4.273 

Øvrige fradrag -18 -19 - 

Basiskapital 165.524 174.374 164.687 

    

Risikovægtede poster i alt 867.974 819.436 850.674 

    
Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 14,2 14,5 12,7 

Kernekapitalprocent  18,3 18,9 17,0 

Solvensprocent 19,1 21,3 19,4 

Solvens- og kernekapitalprocent er opgjort efter CRD. Risikovægtede aktiver efter Basel I regelsættet udgjorde 1.366.026 mio. kr. pr. 30. septem-

ber 2013 (31. dec. 2012: 1.411.357 mio. kr.). Kapitalbehovet efter overgangsreglerne udgør 6,4 pct. af de risikovægtede aktiver efter Basel I sva-

rende til 87.426 mio. kr. ultimo september 2013 (31. dec. 2012: 90.327 mio. kr.).  

 
For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Risk Management 2012. Risk Management 2012 er ikke omfattet af revision. 
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Pengestrømsopgørelse – Danske Bank koncernen 

 
 
 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Året 
Mio. kr. 2013 2012 2012 

Pengestrømme fra driftsaktivitet    

Resultat før skat 7.197 6.284 8.539 

Betalt skat -1.730 -1.564 -1.908 

Regulering for ikke-kontante driftsposter 4.486 11.798 15.013 

Forskydninger i driftskapital -78.888 50.855 61.002 

I alt -68.935 67.373 82.646 

    

Pengestrømme fra investeringsaktivitet    

Køb/salg af virksomheder 3 37 276 

Køb/salg af egne aktier -205 -164 -220 

Køb af immaterielle aktiver -204 -231 -395 

Køb/salg af materielle aktiver -68 -99 -138 

I alt -474 -457 -477 

    

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet    

Ændring i efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital -8.146 732 732 

Udbytte - - - 

Udvidelse af aktiekapital - - 7.115 

Ændring i minoritetsinteresser -3 -56 -56 

I alt -8.149 676 7.791 

    

Likvider, primo 296.257 206.297 206.297 

Ændring i perioden -77.558 67.592 89.960 

Likvider, ultimo 218.699 273.889 296.257 
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Noter – Danske Bank koncernen 

 
 

  

Note   

1 Anvendt regnskabspraksis  
 og væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger  
 

1. Generelt 
Danske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 er udarbejdet i 
overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som 
godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske 
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle sel-
skaber. 
 
Danske Bank har foretaget ændringer i indregning af aktuarmæs-
sige gevinster og tab på ydelsesbaserede pensionsordninger. Der 
er foretaget ændringer til definitionen af forretningsområder, allo-
kering af beregnet andel af egenkapitalen til hvert forretningsom-
råde og den interne funds transfer pricing model, som benyttes i 
hovedtal og segmentrapportering.  
 
Danske Bank har implementeret den ændrede IFRS 13 ”Fair Value 
Measurement”. Standarden indeholder en ny definition af dags-
værdi og vejledning til opgørelse af dagsværdi samt oplysningsfor-
pligtelser for den opgjorte dagsværdi. Standardens bestemmelser 
skal anvendes, hvor en anden standard foreskriver indregning til el-
ler oplysning om dagsværdi. Implementering af standarden resul-
terede ikke i nogen væsentlig effekt i Danske Banks resultat. 
 
Med undtagelse af disse ændringer er Anvendt regnskabspraksis, 
uændret i forhold til Årsrapport 2012, som indeholder den fuld-
stændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.  
 
 
2. Ændringer til anvendt regnskabspraksis 
Ændringer til ydelsesbaserede pensionsordninger 
Danske Bank har implementeret den ændrede IAS 19, Pensions-
ydelser, fra 1. januar 2013. Sammenligningstal for 2012 er til-
passet.  
 
Ændringen afskaffer muligheden for at benytte korridormetoden 
med udskudt indregning af aktuarmæssige udsving vedrørende 
ydelsesbaserede pensionsordninger. I stedet skal nutidsværdien af 
pensionsforpligtelser og dagsværdien af ordningernes aktiver ind-
regnes netto i balancen.  
 
Implementeringen indebærer en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. 
januar 2012 på 333 mio. kr. svarende til saldoen vedrørende kor-
ridoren reduceret med skat. Ved udgangen af 2012 øges netto-
pensionsforpligtelsen med 232 mio. kr., udskudt skat reduceres 
med 2 mio. kr., og egenkapitalen reduceres med 230 mio. kr. Årets 
resultat 2012 reduceres med 24 mio. kr., som følge af lavere ren-
ter på pensionsaktiver, der delvist blev modsvaret af reducerede 
pensionsomkostninger. Aktuarmæssige tab på 539 mio. kr. efter 
skat er indregnet i Anden totalindkomst for 2012.  
 
Effekten på årets resultat pr. aktie er uvæsentlig og kapitalforhold 
er ikke påvirket, da den allerede er udarbejdet uden brug af kor-
ridormetoden. 

Ændringer til hovedtal og segmentrapportering 
Som led i den nye strategi, omstrukturerede Danske Bank i juni 
2012 forretningsområderne fra geografisk opdeling til opdeling i 
kundesegmenter. Fokus er på tre nye forretningssegmenter: 
Personal Banking, Business Banking og Corporates & Instituti-
ons. Desuden blev non-core aktiviteterne udskilt i en separat for-
retningsenhed. Non-core aktiviteterne består af eksponering på 
det irske ejendomsmarked og securitisationstransaktioner (con-
duits), som ikke anses for at være en del af Danske Banks kerne-
aktivitet. Resultat og de samlede aktiver og passiver for Non-
core aktiviteter præsenteres som separate regnskabsposter. 
Omstruktureringen er afspejlet i den finansielle rapportering 
med virkning fra 1. januar 2013. 
 
Samtidig ændrede Danske Bank allokeringen af kapital til forret-
ningsområderne samt den interne funds transfer pricing model. 
Tidligere blev kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) allokeret 
på grundlag af hvert områdes andel af de risikovægtede aktiver 
beregnet før overgangen til kapitalkravsdirektivet.  
 
Egenkapital allokeres nu til forretningsområderne under anta-
gelse af, at goodwill finansieres over egenkapitalen. Kernekapital 
(ekskl. hybrid kernekapital) allokeres på grundlag af kapitalkravs-
direktivet, dog allokeres kapital til afdækning af kreditrisiko på 
grundlag af den internt beregnede økonomiske kapital. Kapitalal-
lokeringsmodellen og den interne funds transfer pricing model 
blev opdateret for bedre at afspejle de enkelte områders risici. 
 
For bedre at afspejle udviklingen i omkostningsgrundlaget er 
operationel leasing eksklusive ejendomsleasing med virkning fra 
1. januar 2013, præsenteret netto under Andre indtægter. 
 
Ændringerne påvirker hovedtal og segmentrapportering, mens 
resultatopgørelse, balance, egenkapital, indtjening pr. aktie og 
opgørelse af kapital er upåvirket. Effekten på de finansielle ho-
vedtal for 2012 er vist i tabellen nedenfor. Sammenligningstal 
for 2012 er tilpasset. Der er mindre ændringer i forhold til korri-
gerede finansielle hovedtal, som blev præsenteret i note 44 i 
årsrapport 2012. 
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RESULTATOPGØRELSE   Ændring     

       Korrigerede 

 Hovedtal Funds     hovedtal 

 2012 transfer pricing Non-core  Leasing Pension Øvrige 2012 

Nettorenter 24.788 -1.489 -305 - -49 -167 22.778 

Nettogebyrer 8.782 - -26 -  110 8.866 

Handelsindtægter 8.901 1.581 8 -  72 10.562 

Øvrige indtægter 2.951 - - -1.666-  - 1.285 

Indtjening fra forsikringsaktiviteter 2.263 -92 - -  - 2.171 

Indtægter i alt 47.685 - -323 -1.666 -49 15 45.662 

Omkostninger 26.588 - -275 -1.666 -20 15 24.642 

Resultat før nedskrivninger på udlån 21.097 - -48 - -29 - 21.020 

Nedskrivninger på udlån 12.529 - -4.849 -  - 7.680 

Resultat før skat, core 8.568 - 4.801 - -29 - 13.340 

Resultat før skat, Non-core - - -4.801 -  - -4.801 

Resultat før skat 8.568 - - - -29 - 8.539 

Skat 3.819 - - - -5 - 3.814 

Årets resultat 4.749 - - - -24 - 4.725 

 
 

3.  Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen 
foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der 
har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af 
aktiver og forpligtelser. De områder, hvor kritiske skøn og 
vurderinger har den væsentligste effekt på regnskabet, er: 
 
• dagsværdi af finansielle instrumenter 
• værdiansættelse af udlån 
• værdiansættelse af goodwill 
• værdiansættelse af forpligtelser vedr. forsikringskontrakter 

og ydelsesbaserede pensionsordninger 
• udskudt skat 
 
De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, 
som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er 
usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændi-
ge, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder 
kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. 
 
Dagsværdi af finansielle instrumenter 
For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt mar-
ked, eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede 
værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata, er 
der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen.  
 
For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre 
omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættel-
sen påvirket af skøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede 
aktier og for visse obligationer, hvor der ikke er et aktivt marked. 
Værdiansættelse af illikvide obligationer er påvirket af antagelsen 
om det relevante kreditspænd, og en forøgelse af kreditspændet 
med 50 basispunkter ultimo 3. kvartal 2013 vil mindske værdien 
med 17 mio. kr. (2012: 14 mio. kr.). 
 
Der foretages visse dagsværdireservationer på porteføljeniveau 
på afledte finansielle instrumenter, som ikke har en noteret pris i 
et aktivt marked. Reservationerne skal bl.a. dække modelrisici og 

bid-offer spread. Ved udgangen af 3. kvartal 2013 udgør dagsvær-
direservationer samlet 0,2 mia. kr. (ultimo 2012: 0,3 mia. kr.).  
 

Det henvises til Årsrapport 2012, afsnittet Fastsættelse af dags-
værdi i note 45 samt note 42 for en uddybning.  

 
Værdiansættelse af udlån 
Nedskrivninger på udlån foretages for at tage hensyn til eventuel 
værdiforringelse efter første indregning. Nedskrivningerne foreta-
ges som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivnin-
ger og er forbundet med en række skøn, herunder på hvilke udlån 
eller porteføljer af udlån, der er indtrådt objektiv indikation på vær-
diforringelse, de forventede fremtidige betalingsstrømme og vær-
dien af sikkerheder. Nedskrivningerne bestemmes af forventnin-
gerne til debitors betalingsevne. Tilbagebetalingsevnen afhænger 
af en række faktorer, herunder debitors indtjeningsevne, den gene-
relle økonomiske vækst og arbejdsløshed. Forventningerne om for-
ringet tilbagebetalingsevne vil give sig udslag i forringet kreditkvali-
tet og derved lavere rating.  
 
Såfremt alle kunder nedklassificeres én ratingkategori, vil de grup-
pevise nedskrivninger blive forøget med ca. 3,8 mia. kr. (2012: 5,5 
mia. kr.). Er et engagement nødlidende, afhænger størrelsen af ta-
bet blandt andet af værdien af modtagne sikkerhedsstillelser. En  
reduktion af sikkerhedsværdien på 10 pct. vil øge de individuelle 
nedskrivninger med ca. 2,7 mia. kr. (2012: 3,0 mia. kr.). Der henvi-
ses til noterne om risikostyring for en nærmere beskrivelse af 
nedskrivning på udlån. Udlån udgør ca. 57 pct. af de samlede akti-
ver ultimo 3. kvartal 2013 (Ultimo 2012: 54 pct.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

fort. 
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Note   

Værdiansættelse af goodwill 
Goodwill erhvervet i forbindelse med virksomhedskøb testes en 
gang årligt for værdiforringelse eller hyppigere, hvis der er indikati-
on for værdiforringelse. Test af værdiforringelse indebærer, at le-
delsen skønner over fremtidige pengestrømme fra erhvervede 
virksomheder. En række faktorer påvirker værdien af de fremtidige 
pengestrømme, herunder tilbagediskonteringssatser og øvrige 
forhold, der blandt andet afhænger af den realøkonomiske udvik-
ling, kundeadfærd og konkurrencesituationen. For yderligere be-
skrivelse af test og følsomheder henvises til note 22 i Årsrapport 
2012. Goodwill udgør 18,5 mia. kr. pr. 30. september 2013 (ulti-
mo 2012: 18,5 mia. kr.). 

 

Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter 
Opgørelse af forpligtelser vedr. forsikringskontrakter bygger på en 
række aktuarmæssige beregninger. Beregningerne anvender for-
udsætninger om en række variable, blandt andet dødelighed og in-
validitet. Forudsætningerne for disse variable er fastsat ud fra for-
sikringspolicerne. Derudover er forpligtelserne påvirket af diskon-
teringsrenten, som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruk-
tur estimeret ud fra et euro swapmarked med tillæg af rente-
spændet mellem danske og tyske statsobligationer og et løbetids-
afhængigt realkreditspænd. Rentespændet er opgjort som et 12 
måneders glidende gennemsnit. Der henvises til følsomhedsanaly-
sen i noterne om risikostyring i Årsrapport 2012. 
 
 
 
 
 
 

Værdiansættelse af ydelsesbaserede pensionsordninger 
Opgørelse af nettoforpligtelsen bygger på aktuarmæssige bereg-
ninger foretaget af eksterne aktuarer. Heri indgår en række for-
udsætninger, blandt andet diskonteringsrente, dødelighed og 
lønstigning. Værdiansættelsen af ydelsesbaserede pensionsord-
ninger er særligt påvirket af den anvendte diskonteringsrente. 
Diskonteringsrenten baseres på markedsrenten af erhvervsobli-
gationer med høj kreditværdighed med en løbetid, der svarer til 
løbetiden af pensionsforpligtelserne. Hvis diskonteringsrenten 
sænkes 1 procentpoint, vil nettoforpligtelsen stige med 2,9 mia. 
kr. 
 

Udskudt skat  
Indregning af udskudt skat forudsætter ledelsens vurdering af 
sandsynligheden for og størrelsen af fremtidige resultater. Et ud-
skudt skatteaktiv vedrørende uudnyttede skattemæssige under-
skud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan 
udnyttes ved modregning i efterfølgende års overskud. Ved udgan-
gen af 3. kvartal 2013 er indregnet 0,9 mia. kr. (ultimo 2012: 1,1 
mia. kr.) i udskudte skatteaktiver vedrørende skattemæssige un-
derskud. Skatteværdien af ikke aktiverede underskud, der primært 
vedrører bankaktiviteterne i Irland, udgør 3,1 mia. kr. (ultimo 2012: 
2,9 mia. kr.). Den udskudte skatteforpligtelse, som følge af interna-
tional sambeskatning, er fuldt ud afsat og udgør 5,6 mia. kr. (ultimo 
2012: 5,0 mia. kr.). 
 
De væsentligste risici og de eksterne forhold, som kan påvirke 
Danske Bank, er mere udførligt beskrevet i Årsrapport 2012 samt 
i Risk Management 2012, som ikke er omfattet af revision. 
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2 Forretningssegmenter 1.-3. kvartal 2013          

  Personal Business  Danske Danica Øvrige Non- Elimine-  Reklassi- 
  Banking Banking C&I Capital Pension områder core ringer I alt fikation Hovedtal 

 Nettorenteindtægter 8.382 6.649 5.514 -29 4.005 472 89 109 25.191 -8.629 16.562 

 Nettogebyrindtægter 3.086 1.427 1.002 1.413 -657 -44 11 - 6.238 510 6.748 

 Handelsindtægter 428 489 -452 8 4.886 -864 2 -197 4.300 47 4.347 

 Andre indtægter 484 1.331 13 1 866 167 1 -103 2.760 -1.806 954 

 Nettopræmieindtægter - - - - 15.036 - - - 15.036 -15.036 - 

 Forsikringsydelser - - - - 23.076 - - - 23.076 -23.076 - 

 Indtægter fra anlægsaktier - - - - 27 280 - - 307 -307 - 

 Indtjening fra forsikring - - - - - - - - - 474 474 

 Indtægter i alt 12.380 9.896 6.077 1.393 1.087 11 103 -191 30.756 -1.671 29.085 

 Omkostninger 8.954 4.976 3.216 711 613 664 208 -103 19.239 -1.776 17.463 

 
Resultat før nedskriv-
ninger på udlån 3.426 4.920 2.861 682 474 -653 -105 -88 11.517 105 11.622 

 
Nedskrivninger på 
udlån 1.543 1.364 435 - - - 978 - 4.320 -978 3.342 

 Resultat før skat, core 1.883 3.556 2.426 682 474 -653 -1.083 -88 7.197 1.083 8.280 

 Resultat før skat, Non-core          -1.083 -1.083 

 Resultat før skat  1.883 3.556 2.426 682 474 -653 -1.083 -88 7.197 - 7.197 

             

 
Udlån (ekskl. reverse-
forretninger) 827.871 597.065 158.050 239 - 24.802 28.858 -29.054 1.607.831 -28.858 1.578.973 

 Øvrige aktiver 204.288 245.242 4.220.825 21.970 325.218 1.670.650 5.517 -5.033.311 1.660.399 -59 1.660.340 

 Aktiver i alt Non-core          28.917 28.917 

 Aktiver i alt 1.032.159 842.307 4.378.875 22.209 325.218 1.695.452 34.375 -5.062.365 3.268.230 - 3.268.230 
             

 
Indlån (ekskl. 
repoindlån) 358.748 261.727 168.249 172 - 8.160 5.137 -11.217 790.976 -5.137 785.839 

 Øvrige forpligtelser 640.242 536.376 4.180.208 19.470 313.310 1.674.671 20.808 -5.051.148 2.333.937 -103 2.333.834 

 Allokeret kapital 33.169 44.204 30.418 2.567 11.908 12.621 8.430 - 143.317 - 143.317 

 Forpligtelser i alt Non-core          5.240 5.240 

 
Forpligtelser og 
egenkapital i alt 1.032.159 842.307 4.378.875 22.209 325.218 1.695.452 34.375 -5.062.365 3.268.230 - 3.268.230 

                          
 Indtægter, interne -1.759 -665 -1.284 328 325 3.248 -193 - -   

 
Afskr. på immaterielle 
og materielle aktiver 182 1.109 28 1 - 469 - - 1.789 -954 835 

 
Nedskrivninger på immate-
rielle og materielle aktiver - - - - - 22 - - 22 - 22 

 
Tilbageførte  
nedskrivninger - - - - - 16 - - 16 - 16 

 
Resultat før skat i pct. p.a. 
af allokeret kapital (gns.) 8,3 10,5 10,2 35,7 5,5 -7,8 -17,6 - 6,7   

 
Omkostninger i 
pct. af indtægter 72,3 50,3 52,9 51,0 56,4 - 201,9 - 62,6   

 
Heltidsmedarbejdere, 
ultimo 

                   
7.400  

           
3.734  

                      
1.594  

                        
498  

              
775  5.949 

                         
89  - 

                
20.039    

I hovedtallene er indtægter i Danske Bank Markets (del af C&I) indregnet under ”Handelsindtægter”, indtjening i Danica Pension er indregnet 
under ”Indtjening fra forsikring”, indtjening i Non-core er indregnet under ”Resultat før skat, Non-core” og operationel leasing eksklusive ejen-
domsleasing netto under Andre indtægter. I kolonnen Reklassifikation foretages sammendragning af indtjeningen i disse områder.  

Allokering af interne indtægter og udgifter mellem de enkelte segmenter baseres på markedspriser. Den interne afregningspris bliver fastsat ud 
fra løbetidsfordeling af indlån og udlån, interbanksatser samt fundingspreads og afhænger af udviklingen i markedet. 
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2 Forretningssegmenter 1.-3. kvartal 2012          

fort.  Personal Business  Danske Danica Øvrige Non- Elimine-  Reklassi- 
  Banking Banking C&I Capital Pension områder core ringer I alt fikation Hovedtal 

 Nettorenteindtægter 8.718 6.915 5.434 -18 4.447 677 232 158 26.563 -9.498 17.065 

 Nettogebyrindtægter 2.751 1.542 1.080 1.124 -698 -48 21 - 5.772 423 6.195 

 Handelsindtægter 528 358 2.816 -3 6.871 -294 -25 -281 9.970 -1.238 8.732 

 Andre indtægter 462 1.712 9 1 283 1.217 - -99 3.584 -2.605 979 

 Nettopræmieindtægter - - - - 14.755 - - - 14.755 -14.755 - 

 Forsikringsydelser - - - - 23.790 -15 - 15 23.790 -23.790 - 

 Indtægter fra anlægsaktier - - - - 3 148 - - 151 -151 - 

 Indtjening fra forsikring - - - - - - - - - 1.246 1.246 

 Indtægter i alt 12.459 10.527 9.339 1.104 1.871 1.686 228 -208 37.005 -2.788 34.217 

 Omkostninger 9.315 5.323 3.200 666 625 1.581 200 -99 20.811 -2.760 18.051 

 
Resultat før nedskriv-
ninger på udlån 3.144 5.204 6.139 438 1.246 105 28 -109 16.194 -28 16.166 

 
Nedskrivninger på 
udlån 2.057 3.031 1.124 - - -25 3.650 - 9.910 -3.650 6.260 

 Resultat før skat, core 1.087 2.173 5.015 438 1.246 57 -3.622 -109 6.284 3.622 9.906 

 Resultat før skat, Non-core          -3.622 -3.622 

 Resultat før skat  1.087 2.173 5.015 438 1.246 57 -3.622 -109 6.284 - 6.284 

             

 
Udlån (ekskl. reverse-
forretninger) 881.981 620.517 165.846 209 - 12.120 36.439 -17.266 1.699.846 -36.439 1.663.407 

 Øvrige aktiver 153.060 231.406 4.973.715 15.416 324.648 1.536.966 4.851 -5.341.802 1.898.260 -145 1.898.115 

 Aktiver i alt Non-core          36.584 36.584 

 Aktiver i alt 1.035.041 851.923 5.139.561 15.625 324.648 1.549.086 41.290 -5.359.068 3.598.106 - 3.598.106 

             

 
Indlån (ekskl. 
repoindlån) 366.053 247.455 128.496 178 - 7.341 5.872 -12.790 742.605 -5.872 736.733 

 Øvrige forpligtelser 640.670 561.737 4.982.183 13.141 313.575 1.535.070 26.454 -5.346.278 2.726.552 -72 2.726.480 

 Allokeret kapital 28.318 42.731 28.882 2.306 11.073 6.675 8.964 - 128.949                  -    128.949 

 Forpligtelser i alt Non-core          5.944 5.944 

 
Forpligtelser og 
egenkapital i alt 1.035.041 851.923 5.139.561 15.625 324.648 1.549.086 41.290 -5.359.068 3.598.106 - 3.598.106 

             

             

 Indtægter, interne      -2.040       -6.916          5.910           352             486  2.492        -284  - -   

 
Afskr. på immaterielle 
og materielle aktiver 

                      

169  

           

1.537  

                            

26  

                             

6                     -    504 

                           

-    - 

                   

2.242     -1.339  903 

 
Nedskrivninger på immateri-
elle og materielle aktiver - - - - - 516 - - 

                      

516  - 516 

 
Tilbageførte  
nedskrivninger 

                           

-    

                   

-    

                              

-    

                            

-                       -    

                       

-    

                           

-    

                        

-    

                           

-    -                     -    

 
Resultat før skat i pct. p.a. 
af allokeret kapital (gns.) 5,1 6,8 23,1 25,3 15,0 1,1 -53,9 

                        

-    6,5   

 
Omkostninger i pct. af 
indtægter 74,8 50,6 34,3 60,3 33,4 93,8 87,7 

                        

-    56,2   

 
Heltidsmedarbejdere, 
ultimo 

                   

8.304  

           

3.803  

                      

1.467  

                        

469  

              

803  5.711 

                         

94  - 

                

20.651    
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3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 

1.-3. kvartal 2012 indeholdt en nedskrivning på 0,5 mia. kr. af retten til at anvende navnet Sampo Bank. 

 

4 Eventualforpligtelser 
Danske Bank anvender forskellige lånerelaterede finansielle instrumenter for at tilgodese kundernes finansielle behov. Herunder udste-
des lånetilbud og andre kreditfaciliteter, garantier mv., der ikke skal medtages i balancen. 

 
 30. september 31. december 30. september 
 2013 2012 2012 

Garantier    

Finansgarantier 11.816 14.274 12.480 

Tabsgarantier for realkreditudlån 1.241 1.350 1.367 

Øvrige garantier 60.394 64.491 66.056 

I alt 73.451 80.115 79.903 

    

 Andre forpligtelser     

 Uigenkaldelige kredittilsagn under 1 år  39.863 53.056 55.813 

 Uigenkaldelige kredittilsagn over 1 år  112.807 108.614 103.798 

 Andre uudnyttede kredittilsagn  535 550 602 

 I alt  153.205 162.220 160.213 

Ud over krediteksponering i forbindelse med udlånsaktiviteter har Danske Bank udstedt lånetilbud og ydet genkaldelige kreditfaciliteter på 
315 mia. kr. (ultimo 2012: 323 mia. kr.). Disse poster medregnes ved opgørelsen af risikovægtede aktiver i henhold til CRD. 
 
Danske Banks forretningsomfang indebærer, at den til stadighed er part i diverse tvister samt i løbende dialog med offentlige myndighe-
der, herunder Finanstilsynet. Henset til Danske Banks størrelse forventes verserende tvister samt dialogen med offentlige myndigheder 
dog ikke at få væsentlig indflydelse på den finansielle stilling. 
 
Et begrænset antal medarbejdere er ansat på vilkår, som medfører, at de, såfremt de afskediges før opnåelse af pensionstidspunktet, har 
krav på en ekstraordinær fratrædelses- og/eller pensionsgodtgørelse ud over sædvanlige ansættelsesvilkår. Danske Bank hæfter som 
sponsorvirksomhed for en række firmapensionskassers forpligtelser. 

  
Deltagelse i den lovpligtige indskydergarantiordning i Danmark indebærer, at de deltagende institutter hæfter for eventuelle tab, som 
garantifonden måtte dække ved konkurs eller afvikling af pengeinstitutter. Danske Banks indeståelse udgør lidt over en tredjedel af ga-
rantifondens eventuelle tab. Eventuelle tab finansieres som udgangspunkt gennem årlige præmiebetalinger. 

 
Danske Bank er leasingtager i en række uopsigelige operationelle leasingaftaler, primært vedrørende leje af ejendomme samt driftsmidler 
og inventar. Leasingaktiverne indgår i leasinggivers balance, og Danske Bank indregner leasingomkostninger som omkostning over lea-
singperioden. 
 
Selskabet er sambeskattet med alle danske selskaber i Danske Bank koncernen og hæfter solidarisk for disses danske selskabsskatter og 
kildeskatter mv. 
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5 Overførte finansielle aktiver som fortsat er indregnet i balancen 
Danske Bank indgår transaktioner, hvori ejerskabet til finansielle aktiver, såsom obligationer og aktier, overføres til modparten, men hvor 
Danske Bank bibeholder risici på de pågældende aktiver. Såfremt alle væsentlige risici bibeholdes fortsætter værdipapirerne med at være 
indregnet i balancen og transaktionerne behandles som lån mod sikkerhed. Sådanne transaktioner omfatter repoforretninger og værdipa-
pirudlån. Repoforretninger er salg af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt til en bestemt 
pris. Værdipapirudlån minder om repoforretninger, men i modsætning til repoforretninger erlægges modpartens betaling ikke i kontanter 
men i andre værdipapirer, hvor disse ved transaktionens udløb udveksles tilbage.  

 
 

 Handelsportefølje 
 Obligationer Aktier 

Regnskabsmæssig værdi af overførte aktiver  
Repoforretninger  352.735   -  

Værdipapirudlån  -   -  

I alt, overførte aktiver  352.735   -  

Repoforretninger, egne udstedte obligationer  16.914  - 

Regnskabsmæssig værdi af tilkyttet forpligtelse  375.442   -  

Netto positioner  -5.793   -  

Modparten har ret til at sælge eller genbelåne de modtagne værdipapirer. 

 

Danske Bank har ikke indgået aftaler om salg af aktiver, hvor de solgte aktiver ophører med at være indregnet i balancen, men hvor der ef-

ter salget er en fortsat involvering. 

 

6 Aktiver afgivet og modtaget som sikkerhed 
Ved udgangen af 3. kvartal 2013 har Danske Bank til sikkerhed deponeret værdipapirer for 1,0 mia. kr. hos indenlandske og uden-
landske clearingcentraler med videre (ultimo 2012: 33,0 mia. kr.). 
 
Danske Bank har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet kontanter og værdipapirer på 50,9 mia. kr. (ultimo 2012: 75,8 mia. kr.). 
 
Til sikkerhed for forsikredes opsparing på 259,4 mia.kr. (ultimo 2012: 259,7 mia.kr.) er registreret aktiver vedrørende forsikringsak-
tiviteter på 265,7 mia.kr. (ultimo 2012: 262,3 mia.kr.). 
 
Der er registreret udlån til dagsværdi og værdipapirer på henholdsvis 727,1 mia. kr. og 1,7 mia. kr. (ultimo 2012: 732,8 mia. kr. og 
1,8 mia. kr.) som sikkerhed for udstedte realkreditobligationer, herunder særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit 
Danmark på i alt 605,8 mia. kr. (ultimo 2012: 614,3 mia. kr.). 
 
Tilsvarende er der registreret udlån og andre aktiver på henholdsvis 240,0 mia.kr. og 2,7 mia. kr. (ultimo 2012: 269,9 mia.kr. og 6,5 
mia. kr.) som sikkerhed for særligt dækkede obligationer med videre udstedt under dansk og finsk lovgivning. 
 
Aktiver afgivet som sikkerheder for forpligtelser, herunder i forbindelse med repo- og værdipapirlåneforretninger, fremgår af neden-
stående tabel: 
 

   30. sept. 2013   31. dec. 2012 

 Repo Øvrige I alt Repo Øvrige I alt 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  -   16.369   16.369   -   24.251   24.251  

Værdipapirer i handelsporteføljen  352.735   37.638   390.373   300.383   85.262   385.645  

Udlån til dagsværdi  -   727.086   727.086   -   732.762   732.762  

Udlån til amortiseret kostpris  -   258.268   258.268   -   291.241   291.241  

Aktiver vedrørende forsikringsaktiviteter  -   249.431   249.431   -   248.294   248.294  

Andre aktiver  -   226   226   -   187   187  

I alt  352.735   1.289.018   1.641.753   300.383   1.381.997   1.682.380  

Egne udstedte obligationer  16.914   96.326   113.240   55.093   110.397   165.490  

I alt inkl. egne udstedte obligationer  369.649   1.385.344   1.754.993   355.476   1.492.394   1.847.870  
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6 Værdipapirer stillet som sikkerhed og hvor aftalen indebærer, at modparten har ret til at sælge eller genbelåne værdipapirerne udgør 
fort.  ultimo 3. kvartal 2013 352,7 mia. kr. (ultimo 2012: 300,4 mia. kr.) 
   

Ved udgangen af 3. kvartal 2013 har Danske Bank modtaget sikkerheder med en dagsværdi på 308,0 mia.kr. (ultimo 2012: 304,3 
mia. kr.) i forbindelse med reverseforretninger, værdipapirudlån, derivattransaktioner og lignende på sædvanlige vilkår for sådanne af-
taler. Danske Bank har som den sikrede part i henhold til en række af aftalerne ret til at sælge eller genbelåne de modtagne værdipapi-
rer mod en forpligtelse til at levere tilsvarende værdipapirer tilbage til modparten ved transaktionernes udløb. Ved udgangen af 3. 
kvartal 2013 har Danske Bank solgt eller genbelånt 174,1 mia. kr. (ultimo 2012: 143,2 mia. kr.). 
 
Danske Bank har derudover sikkerhed i en lang række andre aktiver i forbindelse med den almindelige udlånsvirksomhed. Disse akti-
ver har ikke skiftet ejerskab. Oplysninger vedrørende sådanne aktiver fremgår af noterne om risikostyring i Årsrapport 2012. 
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7 Oplysning om dagsværdi af finansielle instrumenter  
 Finansielle instrumenter indgår i balancen enten til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

 
 30. september 2013   31. december 2012  

  Amortiseret   Amortiseret 
 Dagsværdi kostpris  Dagsværdi kostpris 

Finansielle aktiver       

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  - 38.512   - 97.267 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  - 181.518   - 200.646 

Aktiver i handelsportefølje 707.571  -  812.927  - 

Finansielle investeringsaktiver 114.536 7.177  99.414 8.310 

Udlån til amortiseret kostpris  - 1.122.988   - 1.161.816 

Udlån til dagsværdi 727.086  -  732.762  - 

Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter 70.034  -  70.625  - 

Aktiver vedr. forsikringskontrakter 213.112  -  214.056  - 

I alt 1.832.339 1.350.195  1.929.784 1.468.039 

      

Finansielle forpligtelser        

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  - 416.452   - 459.932 

Forpligtelser i handelsportefølje 435.111  -  531.860  - 

Indlån  - 901.395   - 929.092 

Udstedte Realkredit Danmark obligationer 605.817  -  614.325  - 

Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter 77.247  -  78.741  - 

Andre udstedte obligationer  - 317.587   - 340.005 

Efterstillede kapitalindskud  - 58.502   - 67.785 

Andre forpligtelser (uigenkaldelige kredittilsagn og garantier)  - 574   - 1.253 

I alt 1.118.175 1.694.510  1.224.926 1.798.067 

  Obligationsmarkederne har fortsat været stærkt præget af den globale gældskrise, og volatiliteten har været høj. Markederne for de 
mere risikofyldte obligationer oplevede en gradvis bedring. Der er fortsat volatilitet, men obligationsmarkederne var generelt velfunge-
rende.  

 

 Finansielle instrumenter til amortiseret kostpris 
 Der er betydelige skøn forbundet med opgørelse af dagsværdien af finansielle instrumenter indregnet til amortiseret kostpris, da dags-

værdien næsten udelukkende opgøres med modeller, der bygger på ikke observerbare input. Renterisikoen er i al væsentlighed afdæk-
ket og er dermed indregnet til dagsværdi i henhold til reglerne om regnskabsmæssig sikring til dagsværdi. Værdiansættelsen af kredit-
risiko på finansielle aktiver værdiansat til amortiseret kostpris indgår under nedskrivninger. 

 
 Som følge af den generelle udvikling på de finansielle markeder er der sket en indsnævring i kreditspændet på obligationer. Dagsværdi-

en af obligationer udstedt af koncernen og indregnet til amortiseret kostpris var på niveau med amortiseret kostpris både ultimo sep-
tember 2013 og ultimo 2012. 

 

 Finansielle instrumenter til dagsværdi 
 For en beskrivelse af anvendte metoder til fastsættelse af dagsværdien på finansielle instrumenter henvises til note 42 i Årsrapport 

2012. 
 
 Finansielle instrumenter, der værdiansættes ud fra kvoterede priser i et aktivt marked, klassificeres som "Noterede priser". Finansielle  
 instrumenter, der i al væsentlighed værdiansættes ud fra andre observerbare input end en kvoteret pris, klassificeres som "Observer-

bare input". Kategorien omfatter f.eks. derivater, hvor værdiansættelsen baseres på observerbare rentekurver eller valutakurser, eller 
illikvide realkreditobligationer, hvor værdiansættelsen kan udledes af tilsvarende likvide obligationer. Øvrige finansielle instrumenter 
klassificeres som "Ikke-observerbare input" og omfatter f.eks. unoterede aktier samt derivater, hvor værdiansættelsen forudsætter an-
tagelser om ekstrapolation af rentekurver, korrelationer eller andre modellerede input med væsentlig betydning for den samlede vær-
diansættelse. 

 
Udviklingen på de finansielle markeder har alene medført ubetydelige reklassifikationer af obligationer mellem noterede priser og ob-
serverede input i løbet af 1.-3 kvartal 2013. 
 

 Danske Bank har ikke reklassificeret obligationer til holdt-for-salg siden 2008. 
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 Noterede Observerbare Ikke-observerbare  
30. september 2013  priser   input   input   I alt  

Finansielle aktiver         

Derivater      4.925     261.784      10.796      277.505  

Obligationer i handelsportefølje     414.781     12.363        -     427.144  

Aktier i handelsportefølje      2.325       -      597       2.922  

Finansielle investeringsaktiver, obligationer     99.670     11.669        -     111.339  

Finansielle investeringsaktiver, aktier      49       -      3.148       3.197  

Udlån til dagsværdi       -    727.086        -     727.086  

Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter     70.034       -       -     70.034  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, obligationer     141.473      2.940       650      145.063  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, aktier     57.087      495       8.151      65.733  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, derivater      831      1.485        -      2.316  

I alt     791.175     1.017.822      23.342  1.832.339  

     

Finansielle forpligtelser     

Derivater      5.159     247.124       8.756      261.039  

Genkøbsforpligtelse vedrørende værdipapirer     173.938      119       15      174.072  

Udstedte Realkredit Danmark obligationer     605.817       -       -     605.817  

Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter       -    77.247        -     77.247  

I alt     784.914     324.490       8.771  1.118.175  

 
     
31. december 2012     

Finansielle aktiver     

Derivater  2.843   390.406   15.741   408.990  

Obligationer i handelsportefølje  384.075   16.666   -  400.741  

Aktier i handelsportefølje  2.675   -  521   3.196  

Finansielle investeringsaktiver, obligationer  85.317   11.013   -  96.330  

Finansielle investeringsaktiver, aktier  52   -  3.032   3.084  

Udlån til dagsværdi  -  732.762   -  732.762  

Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter  70.625   -  -  70.625  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, obligationer  149.514   2.133   586   152.233  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, aktier  48.442   647   6.641   55.730  

Aktiver vedr. forsikringskontrakter, derivater  2.397   3.696   -  6.093  

I alt  745.940   1.157.323   26.521  1.929.784  

     

Finansielle forpligtelser     

Derivater  3.313   369.475   15.908   388.696  

Genkøbsforpligtelse vedrørende værdipapirer  142.965   189   10   143.164  

Udstedte Realkredit Danmark obligationer  614.325   -   -   614.325  

Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter  -  78.741   -   78.741  

I alt  760.603   448.405   15.918  1.224.926  

 

 

 

 

 

 

 
  

7  

fort. 



DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1.-3. KVARTAL 2013    45/61 

 

 

Noter – Danske Bank koncernen 

 
 

  

Note Mio. kr.  

7 Finansielle instrumenter, værdiansat ud fra ikke-observerbare input, omfatter ved udgangen af 3. kvartal 2013 unoterede aktier 
fort.  11.881 mio. kr. (ultimo 2012: 10.184 mio. kr.), illikvide obligationer 650 mio. kr. (ultimo 2012: 586 mio. kr.) samt derivater med en 

nettomarkedsværdi på 2.040 mio. kr. (ultimo 2012: -167 mio. kr.).  
 
 En ændring i dagsværdien af unoterede aktier på +/- 10 pct. svarer til henholdsvis en stigning og et fald på 1.188 mio. kr. (ultimo 

2012: 1.018 mio. kr.). Heraf vedrører 815 mio. kr. (ultimo 2012: 664 mio. kr.) aktier allokeret til forsikringstagere, der bærer hoved-
parten af risikoen på disse aktier. 

 
 Den skønnede dagsværdi af illikvide obligationer er i væsentligt omfang påvirket af antagelsen om det aktuelle kreditspænd. Såfremt 

der forudsættes en udvidelse af kreditspændet på 50 basispunkter, vil det medføre et fald i dagsværdien på 17 mio. kr. (ultimo 2012: 
14 mio. kr.). En indsnævring af kreditspændet på 50 basispunkter vil forøge dagsværdien med 18 mio. kr. (ultimo 2012: 15 mio. kr.). 
Derivater, der værdiansættes ud fra ikke-observerbare input, er i vid udstrækning afdækket med tilsvarende derivater eller anvendes 
til afdækning af kreditrisikoen på obligationer, der også er placeret under ikke-observerbare input.  
  
Der er ultimo 3. kvartal 2013 indregnet urealiserede kursreguleringer på 298 mio. kr. (ultimo 2012: 707 mio. kr.) vedrørende unote-
rede aktier og kreditobligationer værdiansat ud fra ikke-observerbare input.  

 
Aktier, obligationer og derivater værdiansat 
ud fra ikke-observerbare input  30. september 2013 

  
31. december 2012 

 

         
   Aktier Obligationer Derivater Aktier Obligationer Derivater 

Dagsværdi primo    10.184   586   -167   7.641   151   -1.255  

Værdiregulering over resultatopgørelse    356   -58   77   707   -3   879  

Værdiregulering i anden totalindkomst    -   -   -   -   -   -  

Køb    2.305   227   -204   2.723   421   -809  

Salg og indfrielser    -964   -   323   -887   -   1.018  

Overførsel fra noterede priser og observerbare input    -   -   -   -   105   -  

Overførsel til noterede priser og observerbare input    -   -105   2.011   -   -88   -  

Dagsværdi ultimo    11.881   650   2.040   10.184   586   -167  

 

 
  30. september 31. december 
8 Andre udstedte obligationer 2013 2012 

 Commercial paper 27.230 36.982 

 Øvrige udstedte obligationer 290.357 303.023 

 I alt 317.587 340.005 

Andre udstedte obligationer er indregnet til amortiseret kostpris 
 

 
      
 1. januar   Valuta- 30. september 

Nominelt 2013 Udstedt Indfriet omregning 2013 

Commercial paper 38.662 80.916 90.225 -2.121 27.232 

Øvrige udstedte obligationer 351.433 29.221 57.031 -3.931 319.692 

Andre udstedte obligationer 390.095 110.137 147.256 -6.052 346.924 

      

      

 1. januar   Valuta- 31. december 
Nominelt 2012 Udstedt Indfriet omregning 2012 

Commercial paper 98.891 706.296 768.662 2.137 38.662 

Øvrige udstedte obligationer 311.769 130.857 93.254 2.061 351.433 

Andre udstedte obligationer 410.660 837.153 861.916 4.198 390.095 
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Risikostyring 
Danske Banks risikostyring er mere udførligt beskrevet i Årsrapport 2012 og opdateret i foranstående ledelsesberetning. 
 
Dekomponering af krediteksponering     Kreditrisiko Kontrakter hvor   
  Kreditrisiko Modpartsrisiko  øvrige handels- og  kunden bærer Non- 
30. sept. 2013 I alt  udlånsaktiviteter  (derivater) investeringsaktiviteter Forsikringsrisiko  den fulde risiko core 

Balanceførte poster        

  Anfordringstilgodehavender 
hos centralbanker 29.058 29.058 - - - - - 

  Tilgodehavender hos kredit-
institutter og centralbanker 110.818 110.626 - - - - 192 

  Repoudlån med kredit-
institutter og centralbanker 70.700 70.700 - - - - - 

  Aktiver i handelsportefølje 707.571 - 277.504 430.066 - - 1 

  Finansielle  
  investerings  aktiver 121.713 - - 121.713 - - - 

  Udlån til amortiseret kostpris 880.746 851.888 - - - - 28.858 

  Repoudlån 242.242 242.242 - - - - - 

  Udlån til dagsværdi 727.086 727.086 - - - - - 

  Aktiver i puljer og unit-link 
investeringskontrakter 70.034 - - - - 70.034 - 

  Aktiver vedr. forsikrings-
kontrakter 244.343 - - - 244.343 - - 

Ikke-balanceførte poster        

  Garantier  73.451 73.381 - - - - 70 

  Uigenkaldelige kredittilsagn 
< 1 år 39.863 39.095 - - - - 768 

  Uigenkaldelige kredittilsagn 
> 1 år 112.807 112.773 - - - - 34 

  Andre uudnyttede kredittilsagn 535 - - 535 - - - 

I alt 3.430.967 2.256.849 277.504 552.314 244.343 70.034 29.923 

        

31. dec. 2012        

Balanceførte poster        

  Anfordringstilgodehavender 
hos centralbanker 86.032 86.032 - - - - - 

  Tilgodehavender hos kredit-
institutter og centralbanker 113.657 113.491 - - - - 166 

  Repoudlån med kredit- 
  institutter og centralbanker 86.989 86.989 - - - - - 

  Aktiver i handelsportefølje 812.927 - 409.029 403.937 - - -39 
  Finansielle  
  investerings  aktiver 107.724 - - 107.724 - - - 

  Udlån til amortiseret kostpris 941.628 908.524 - - - - 33.104 

  Repoudlån 220.188 220.188 - - - - - 

  Udlån til dagsværdi 732.762 732.762 - - - - - 

  Aktiver i puljer og unit-link    
investeringskontrakter 70.625 - - - - 70.625 - 

  Aktiver vedr. forsikrings-
kontrakter 241.343 - - - 241.343 - - 

Ikke-balanceførte poster        

  Garantier  80.115 80.075 - - - - 40 
  Uigenkaldelige kredittilsagn 
< 1 år 53.056 51.915 - - - - 1.141 

  Uigenkaldelige kredittilsagn 
> 1 år 108.614 108.586 - - - - 28 

  Andre uudnyttede kredittilsagn 550 - - 550 - - - 

I alt 3.656.210 2.388.562 409.029 512.211 241.343 70.625 34.440 

Ud over krediteksponering i forbindelse med udlånsaktiviteter har Danske Bank udstedt lånetilbud og ydet genkaldelige kreditfaciliteter på 315 
mia. kr. (ultimo 2012: 323 mia. kr.). Disse poster medregnes ved opgørelsen af risikovægtede aktiver i henhold til CRD.  
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Krediteksponering vedrørende udlånsaktiviteter 

Tabellen branchefordeling viser Danske Banks krediteksponering i den egentlige bankforretning fordelt på brancher og kundesegmenter. Branche-

fordelingen følger GICS definitionen (Global Industry Classification Standard) suppleret med kategorierne privatkunder, non-profit og foreninger 

samt offentlige institutioner. 

Branchefordeling (GICS-koder) 
 Personal Business    Forfaldne, men ikke  Lån med værdiforringelse* 

30. september 2013 Banking Banking C&I Øvrige I alt værdiforringet Performing Non-performing 

Offentlige institutioner 80 23.819 111.011 16.285 151.195 1 21 - 

Banker 3 5.698 70.751 16.792 93.244 - 4 - 

Kreditinstitutter - 333 38.180 47 38.560 - - - 

Forsikring 19 336 55.868 1 56.224 - 16 1 

Investeringsfonde 3.283 3.842 87.775 2 94.902 7 87 43 

Diversificeret finansiel  
virksomhed 163 1.999 102.497 8.487 113.146 3 782 5 

Landbrug 442 57.068 7.116 63 64.689 187 662 73 

Erhvervsbyggeri og fast ejendom 3.018 214.706 22.065 190 239.979 393 7.176 3.486 

Entreprenører og byggematerialer 631 18.701 14.124 67 33.523 59 244 549 

Varige forbrugsgoder 888 51.151 23.098 117 75.254 234 1.676 791 

Ikke varige forbrugsgoder 101 19.357 30.909 44 50.411 30 224 80 

Energi og forsyning 77 10.186 25.796 8 36.067 3 55 10 

Health care 207 7.278 19.231 36 26.752 42 34 - 

Anden industri 452 29.515 40.186 885 71.038 89 765 169 

IT og telecom 229 5.223 14.261 296 20.009 17 81 - 

Materialer 196 13.627 27.188 145 41.156 44 270 133 

Non-profit og foreninger 313 116.809 81 7 117.210 81 1.464 1.364 

Anden kommerciel virksomhed 1.775 11.445 13.828 1.132 28.180 22 - 50 

Shipping 94 1.352 35.728 - 37.174 4 2.035 10 

Transport 74 11.741 5.302 17 17.134 23 158 150 

Private kunder 818.308 32.471 38 185 851.002 3.873 4.377 4.534 

I alt 830.353 636.657 745.033 44.806 2.256.849 5.112 20.131 11.448 

 
31. december 2012         

Offentlige institutioner 2.085 21.915 149.797 41.803 215.600 - - - 
Banker 22 13.967 76.125 16.418 106.532 - 4 184 
Kreditinstitutter - 394 43.731 2 44.127 - - - 
Forsikring 27 451 39.714 273 40.465 - - 2 
Investeringsfonde 3.264 4.855 86.572 4 94.695 64 192 214 
Diversificeret finansiel 
virksomhed 1.168 2.027 105.999 7.359 116.553 8 1.065 4 
Landbrug 5.078 54.617 7.830 2 67.527 1.920 946 367 
Erhvervsbyggeri og fast ejendom 5.873 216.152 18.485 210 240.720 1.635 6.323 6.077 
Entreprenører og 
byggematerialer 2.040 17.773 14.592 133 34.538 124 567 792 
Varige forbrugsgoder 4.461 49.175 22.441 414 76.491 335 1.829 912 
Ikke varige forbrugsgoder 1.573 20.143 26.596 43 48.355 232 242 108 
Energi og forsyning 675 12.667 25.401 40 38.783 3.666 7 46 
Health care 445 6.955 16.421 62 23.883 26 63 - 
Anden industri 2.183 27.806 37.323 633 67.945 358 1.696 333 
IT og telecom 944 5.322 14.971 465 21.702 30 394 - 
Materialer 1.041 13.883 24.636 172 39.732 617 476 302 
Non-profit og foreninger 1.220 120.444 2.319 14 123.997 454 1.320 1.649 
Anden kommerciel virksomhed 2.563 12.563 20.003 3.839 38.968 74 - 80 
Shipping 277 1.811 41.646 1 43.735 6 2.732 - 
Transport 398 12.689 5.944 43 19.074 354 55 - 
Private kunder 849.126 35.652 54 308 885.140 7.990 4.291 5.583 
I alt 884.463 651.261 780.600 72.238 2.388.562 17.893 22.202 16.653 

*Lån med værdiforringelse omfatter individuelt vurderede lån i ratingkategori 10 og 11, med objektiv indikation på værdiforringelse, hvor der er fo-

retaget nedskrivning. Performing lån (ratingkategori 10) består af lån til kunder, som ikke er i default. Non-performing lån (ratingkategori 11) består 

af lån til kunder, som er i default.   
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Geografisk fordeling 

Tabellen Geografisk fordeling viser Danske Banks krediteksponering i den egentlige bankforretning fordelt på land og kundesegmenter.  
         
         

 Personal Business    Forfaldne, men ikke  Lån med værdiforringelse* 

30. september 2013 Banking Banking C&I Øvrige I alt værdiforringet Performing Non-performing 
         
Danmark 537.711 362.238 321.997 13.489 1.235.435 1.588 14.041 4.588 

Finland 96.997 51.352 45.480 9.608 203.437 1.392 843 1.763 

Sverige 78.102 114.566 81.505 1.157 275.330 145 213 795 

Irland 14.673 1.422 13.005 2.778 31.878 204 1.044 877 

Storbritannien 19.171 28.347 90.429 4.571 142.518 250 1.147 1.546 

Tyskland 540 307 20.066 844 21.757 6 150 31 

Estland  14 5.581 457 10 6.062 353 330 225 

Letland  8 2.699 128 5 2.840 69 55 45 

Litauen  28 8.347 7 - 8.382 121 534 442 

Spanien 657 21 6.457 486 7.621 1 - 12 

Frankrig 637 51 3.721 539 4.948 4 1 - 

Italien 79 28 189 19 315 1 - 8 

Portugal 69 2 24 3 98 - - 1 

Grækenland 35 2 - - 37 - - - 

Belgien 364 6 2.872 2.961 6.203 - 2 10 

Cypern 17 1.065 1.840 - 2.922 - 37 - 

Holland 149 344 1.142 197 1.832 1 7 - 

Luxembourg 576 127 54.424 551 55.678 1 - 5 

Polen 50 62 2.169 19 2.300 - 1 4 

EU i øvrigt 195 55 554 147 951 1 - - 

Norge 75.300 57.321 47.513 935 181.069 960 1.573 873 

Østeuropa 107 231 1.078 239 1.655 - 5 1 

Schweiz 931 159 2.324 474 3.888 7 6 17 

Tyrkiet 46 7 1.965 112 2.130 - - 1 

Europa i øvrigt 389 12 6 370 777 2 1 174 

Nordamerika 1.210 766 38.860 2.468 43.304 2 134 13 

Mellem- og Sydamerika 306 1.154 486 74 2.020 - - - 

Afrika 152 6 1.599 116 1.873 1 - 8 

Asien 1.622 335 3.822 2.417 8.196 3 4 7 

Oceanien 218 44 914 217 1.393 - 3 2 

I alt 830.353 636.657 745.033 44.806 2.256.849 5.112 20.131 11.448 

*Lån med værdiforringelse omfatter individuelt vurderede lån i ratingkategori 10 og 11, med objektiv indikation på værdiforringelse, hvor der er fo-

retaget nedskrivning. Performing lån (ratingkategori 10) består af lån til kunder, som ikke er i default. Non-performing lån (ratingkategori 11) består 

af lån til kunder, som er i default.  
 
Landefordelingen er foretaget ud fra kundens residensland og er dermed uafhængig af bogføringssted og viser (ud over Irland, Portugal, Italien 
og Grækenland) de lande, hvor Danske Bank har en eksponering på 1 mia. kr. eller mere.  
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 Personal Business    Forfaldne, men ikke  Lån med værdiforringelse* 

31. december 2012 Banking Banking C&I Øvrige I alt værdiforringet Performing Non-performing 

Danmark 567.997 360.564 316.646 24.219 1.269.426 9.036 16.615 8.390 

Finland 105.510 51.641 43.667 22.466 223.284 1.656 753 2.165 

Sverige 81.058 114.972 104.411 1.642 302.083 4.789 880 906 

Irland 15.408 2.668 13.655 5.106 36.837 312 632 764 

Storbritannien 20.412 27.784 82.473 5.711 136.380 147 828 1.946 

Tyskland 764 217 34.959 1.306 37.246 9 41 41 

Estland  35 9.040 490 17 9.582 408 197 272 

Letland  6 2.287 57 - 2.350 66 162 75 

Litauen  14 8.194 20 4 8.232 1 432 586 

Spanien 847 33 650 288 1.818 8 12 18 

Frankrig 701 61 9.535 272 10.569 6 2 88 

Italien 84 84 255 284 707 103 - 10 

Portugal 61 2 7 8 78 - 5 - 

Grækenland 36 2 - - 38 - 1 - 

Belgien 382 10 4.304 1.313 6.009 6 1 8 

Cypern 36 1.090 2.128 4 3.258 - 34 - 

Holland 170 429 1.525 198 2.322 4 7 25 

Luxembourg 535 254 56.733 571 58.093 - - 9 

Polen 98 18 3.266 12 3.394 2 1 12 

EU i øvrigt 212 58 810 163 1.243 1 - 3 

Norge 85.102 68.570 50.582 1.065 205.319 1.313 1.325 1.124 

Østeuropa 356 989 1.486 672 3.503 - - 1 

Schweiz 869 128 2.943 283 4.223 4 - 26 

Tyrkiet 40 15 1.194 178 1.427 - - 1 

Europa i øvrigt 438 7 6 388 839 5 4 171 

Nordamerika 1.039 1.655 37.845 2.719 43.258 7 260 7 

Mellem- og Sydamerika 326 - 3.503 26 3.855 1 - 1 

Afrika 135 11 1.945 620 2.711 - - 1 
Asien 1.613 474 4.963 2.183 9.233 6 10 3 
Oceanien 179 4 542 520 1.245 3 - - 

I alt 884.463 651.261 780.600 72.238 2.388.562 17.893 22.202 16.653 

*Lån med værdiforringelse omfatter individuelt vurderede lån i ratingkategori 10 og 11, med objektiv indikation på værdiforringelse, hvor der 
er foretaget nedskrivning. Performing lån (ratingkategori 10) består af lån til kunder, som ikke er i default. Non-performing lån (ratingkategori 
11) består af lån til kunder, som er i default.  
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Krediteksponering og sikkerhedsstillelse fordelt på ratingkategori       
30. september 2013   Personal Business    
Ratingkategori Øvre PD Nedre PD Banking Banking C&I Øvrige I alt 
         
1 0,00 0,01 2.267 17.780 104.775 10.617 135.439 

2 0,01 0,03 71.612 10.904 58.352 14.676 155.544 

3 0,03 0,06 140.592 71.146 187.867 7.418 407.023 

4 0,06 0,14 202.508 77.361 128.385 1.574 409.828 

5 0,14 0,31 172.938 131.727 151.243 4.364 460.272 

6 0,31 0,63 101.056 112.161 79.702 3.320 296.239 

7 0,63 1,90 81.806 113.553 21.400 1.491 218.250 

8 1,90 7,98 30.501 48.847 5.241 506 85.095 

9 7,98 25,70 11.795 14.184 4.635 27 30.641 

10 25,70 99,99 8.490 26.282 3.322 658 38.752 

heraf nedskrevet 25,70 99,99 3.820 13.305 2.348 658 20.131 

11 (Non-performing loans) 99,99 100,00 6.788 12.712 111 155 19.766 

heraf nedskrevet 99,99 100,00 3.928 7.267 98 155 11.448 

I alt   830.353 636.657 745.033 44.806 2.256.849 

 
 
31. december 2012   Personal Business    
Ratingkategori Øvre PD Nedre PD Banking Banking C&I Øvrige I alt 
        
1 0,00 0,01 6.056 5.901 143.706 36.352 192.015 
2 0,01 0,03 82.390 17.445 57.950 11.502 169.287 
3 0,03 0,06 135.925 76.358 174.901 5.334 392.518 
4 0,06 0,14 190.543 74.350 142.357 4.772 412.022 
5 0,14 0,31 170.125 130.924 106.304 4.481 411.834 
6 0,31 0,63 113.141 125.173 112.484 6.545 357.343 
7 0,63 1,90 94.124 114.055 27.452 1.192 236.823 
8 1,90 7,98 51.938 54.964 8.028 1.003 115.933 
9 7,98 25,70 17.609 19.464 3.939 127 41.139 
10 25,70 99,99 10.857 21.464 3.438 - 35.759 
heraf nedskrevet 25,70 99,99 6.716 12.667 2.818 - 22.201 
11 (Non-performing loans) 99,99 100,00 11.755 11.163 41 930 23.889 
heraf nedskrevet 99,99 100,00 10.529 5.191 32 902 16.654 
I alt   884.463 651.261 780.600 72.238 2.388.562 
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Nedskrivninger 
Ratingkategori 10 -11 omfatter de engagementer, hvorpå der er objektiv indikation på værdiforringelse, og nedskrivningsbehovet er vurderet 
individuelt. Engagementer i de øvrige ratingkategorier indgår i en porteføljevurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov. 
 
Korrektivkontoen udgøres af de samlede nedskrivninger på Udlån til amortiseret kostpris, Udlån til dagsværdi, Tilgodehavender hos kreditinsti-
tutter og centralbanker samt Uigenkaldelige kredittilsagn, garantier og kautioner. 
 
Korrektivkontoen, fordelt på segmenter og individuelle nedskrivninger og porteføljenedskrivninger 
      Fordelt på  

 Personal Business  Øvrige Korrektivkonto Individuelle Portefølje 
 Banking Banking C&I områder i alt nedskrivninger nedskrivninger 

1. januar 2012 7.873 22.713 2.042 137 32.765 29.327 3.438 

Nye nedskrivninger 3.516 7.494 2.011 28 13.049 11.252 1.797 

Tilbageførsel af nedskrivninger 
fra tidligere perioder 1.144 3.467 847 49 5.507 3.689 1.818 

Afskrevet fra korrektivkontoen 1.019 3.183 329 112 4.643 4.643 - 

Valutaomregning 36 266 -10 - 292 263 29 

Andre bevægelser 52 138 10 -1 199 199 - 

31. december 2012 9.314 23.961 2.877 3 36.155 32.709 3.446 

Nye nedskrivninger 3.370 4.301 803 - 8.474 7.416 1.058 

Tilbageførsel af nedskrivninger 
fra tidligere perioder 1.813 2.802 345 - 4.960 3.897 1.063 

Afskrevet fra korrektivkontoen 1.474 1.054 130 - 2.658 2.658 - 

Valutaomregning -27 -245 -39 - -311 -284 -27 

Andre bevægelser 155 489 -180 -2 462 463 -1 

30. september 2013 9.525 24.650 2.986 1 37.162 33.749 3.413 

Under porteføljenedskrivninger indgår nedskrivninger, der tager højde for kunders migration mellem ratingkategorier. Såfremt alle kunder ned-
klassificeres én ratingkategori uden tilsvarende prisændring, vil porteføljenedskrivningen blive forøget med ca. 3,8 mia. kr. (ultimo 2012: ca. 5,5 
mia. kr.). 
 
Under antagelse af, at værdien af sikkerhedsstillelsen i ratingkategori 10 og 11 reduceres med 10 pct., vil de individuelle nedskrivninger blive øget 
med ca. 2,7 mia. kr. (ultimo 2012: ca. 3,0 mia. kr.). 
 
Korrektivkonto fordelt på balanceposter 
 30. september 31. december 
 2013 2012 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 88 91 

Udlån til amortiseret kostpris 32.220 30.990 

Udlån til dagsværdi 3.737 3.096 

Andre forpligtelser 1.117 1.978 

I alt 37.162 36.155 

 
Nedskrivninger på udlån, inklusiv non-core 
 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 
 2013 2012 

Nye og forøgede nedskrivninger 10.674 15.458 

Tilbageførte nedskrivninger 6.115 5.847 

Direkte afskrivninger 858 1.053 

Indgået på tidligere afskrevne fordringer mv. 702 614 

Renteføring efter effektiv rentes metode -395 -140 

I alt 4.320 9.910 
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Branchefordeling af krediteksponering, sikkerhedsstillelse, korrektivkonto og nedskrivninger på udlån mv.     

 Krediteksponering  
Sikkerhedsstillelse    

efter haircut  Korrektivkonto  Nedskrivninger på udlån 

 30. sept. 31. dec. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 31. dec. 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Offentlige institutioner 151.195 215.600 15.287 17.036 11 - 7 -1 
Banker 93.244 106.532 42.132 46.903 98 92 -1 2 
Kreditinstitutter 38.560 44.127 27.347 30.489 - - - - 
Forsikring 56.224 40.465 45.257 29.915 18 6 13 1 
Investeringsfonde 94.902 94.695 87.770 77.851 572 575 -26 -41 
Diversificeret finansiel virksomhed 113.146 116.553 86.333 92.043 162 34 -3 44 
Landbrug 64.689 67.527 51.814 52.434 3.162 2.568 300 139 
Erhvervsbyggeri og fast ejendom 239.979 240.720 202.206 194.116 8.642 7.581 635 1.013 
Entreprenører og byggematerialer 33.523 34.538 9.122 9.785 3.496 3.187 267 458 
Varige forbrugsgoder 75.254 76.491 35.432 35.078 3.431 3.188 -129 488 
Ikke varige forbrugsgoder 50.411 48.355 19.288 17.081 469 387 37 15 
Energi og forsyning 36.067 38.783 6.788 6.968 111 75 19 41 
Health care 26.752 23.883 10.851 7.231 120 103 1 25 
Anden industri 71.038 67.945 16.378 16.446 2.204 1.970 31 316 
IT og telecom 20.009 21.702 2.299 2.253 276 542 -119 80 
Materialer 41.156 39.732 9.126 9.768 960 909 112 75 
Non-profit og foreninger 117.210 123.997 108.646 104.357 1.265 990 290 243 
Anden kommerciel virksomhed 28.180 38.968 6.587 8.003 373 2.640 -17 201 
Shipping 37.174 43.735 20.651 25.246 2.068 1.950 70 1.171 
Transport 17.134 19.074 8.599 8.965 354 358 32 -2 
Private kunder 851.002 885.140 731.897 747.848 9.370 9.000 1.823 1.992 

I alt 2.256.849 2.388.562 1.543.810 1.539.816 37.162 36.155 3.342 6.260 
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Geografisk fordeling af krediteksponering, sikkerhedsstillelse, korrektivkonto og nedskrivninger på udlån mv.      

 Krediteksponering  
Sikkerhedsstillelse 

efter haircut  Korrektivkonto  Nedskrivninger på udlån 

 30. sept. 31. dec. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 31. dec. 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Danmark 1.235.435 1.269.426 888.439 866.882 21.408 20.026 2.886 3.327 

Finland 203.437 223.284 124.998 131.500 1.989 2.687 -283 449 

Sverige 275.330 302.083 178.410 181.088 1.295 1.525 -86 346 

Irland 31.878 36.837 16.813 16.941 1.829 1.259 155 542 

Storbritannien 142.518 136.380 105.611 96.716 6.948 6.696 460 1.287 

Tyskland 21.757 37.246 2.647 2.876 274 255 32 73 

Estland  6.062 9.582 6.791 6.655 368 540 -84 -188 

Letland  2.840 2.350 1.269 1.013 258 293 1 -32 

Litauen  8.382 8.232 5.072 5.004 679 848 -96 -148 

Spanien 7.621 1.818 6.071 635 37 21 17 7 

Frankrig 4.948 10.569 2.031 6.076 37 89 89 48 

Italien 315 707 77 83 9 7 2 1 

Portugal 98 78 56 49 2 3 -1 -1 

Grækenland 37 38 29 29 - - - - 

Belgien 6.203 6.009 1.106 2.619 7 8 - - 

Cypern 2.922 3.258 1.575 1.804 52 56 -3 45 

Holland 1.832 2.322 242 334 16 40 -23 14 

Luxembourg 55.678 58.093 53.928 54.225 43 43 -3 1 

Polen 2.300 3.394 428 918 5 10 -4 3 

EU i øvrigt 951 1.243 176 190 22 22 1 10 

Norge 181.069 205.319 119.121 136.581 1.571 1.419 263 310 

Østeuropa 1.655 3.503 550 377 4 3 -3 3 

Schweiz 3.888 4.223 715 1.041 23 41 1 16 

Tyrkiet 2.130 1.427 106 130 1 1 1 1 

Europa i øvrigt 777 839 532 535 67 64 3 1 

Nordamerika 43.304 43.258 22.383 16.578 166 151 10 141 

Mellem- og Sydamerika 2.020 3.855 312 3.415 2 2 - - 

Afrika 1.873 2.711 1.098 1.484 4 2 2 1 

Asien 8.196 9.233 3.032 3.888 43 44 2 3 

Oceanien 1.393 1.245 192 150 3 - 3 - 

I alt 2.256.849 2.388.562 1.543.810 1.539.816 37.162 36.155 3.342 6.260 
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Krediteksponering i Non-core  

Tabellerne viser Danske Banks krediteksponering i Non-core segmentet.  
 
 
Branchefordeling af krediteksponering, sikkerhedsstillelse, korrektivkonto og nedskrivninger på udlån  

 Krediteksponering  
Sikkerhedsstillelse efter 

haircut  Korrektivkonto  

Nedskrivninger 
på udlån 

 30. sept. 31. dec. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 30. sept. 1.-3. kvartal 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Diversificeret finansiel virksomhed        14.162         16.608            9.743           11.762          55            159       -156  

Erhvervsbyggeri og fast ejendom      5.518       7.206       4.400            5.493       5.998          6.519        261  

Varige forbrugsgoder      1.169       1.437         572              677       1.000            845        232  

Private kunder      6.219       7.143       4.713            5.058       1.718          1.822        284  

Øvrige      2.855       2.085       2.007            2.389       1.956          2.291        357  

I alt     29.923      34.479      21.435           25.379      10.727         11.636        978  

 
 
 
 
Krediteksponering og sikkerhedsstillelse fordelt på ratingkategori    

   Krediteksponering  Sikkerhedsstillelse efter haircut 

Ratingkategori Øvre PD Nedre PD 30. sept. 2013 31. dec. 2012 30. sept. 2013 31. dec. 2012 

1 0,00 0,01           3.042                     3.810            2.621                  3.293  

2 0,01 0,03           4.001                     3.948            3.515                  3.349  

3 0,03 0,06               772                         708                528                     619  

4 0,06 0,14           2.100                     2.606            1.329                  1.745  

5 0,14 0,31           3.491                     3.638            1.826                  1.910  

6 0,31 0,63           1.372                     1.710            1.181                  1.619  

7 0,63 1,90               447                         873                573                     772  

8 1,90 7,98           2.339                     4.078            1.679                  2.685  

9 7,98 25,7           2.588                     2.465            1.097                  1.490  

10 25,7 99,99           3.059                     2.068            1.736                  1.379  

heraf nedskrevet 25,7 99,99           1.958                         884            1.443                  1.071  

11 (Non-performing loans) 99,99 100,00           6.712                     8.575            5.350                  6.518  

heraf nedskrevet 99,99 100,00           6.383                     8.222            5.129                  6.273  

I alt           29.923                   34.479          21.435               25.379  
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Krediteksponering vedrørende handels- og investeringsaktiviteter 
Danske Banks krediteksponering vedrørende handels- og investeringsaktiviteter udgjorde 830 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2013, primært 
vedrørende obligationer 546 mia. kr. og derivater med positiv dagsværdi 278 mia. kr. 
 
 
Obligationsbeholdning         
 Stater samt Stats-  Danske  Svenske Øvrige    
 stats- og kommune lignende realkredit- dækkede dækkede Korte obligati- Erhvervs-  
30. september 2013 garanterede institutioner obligationer obligationer obligationer oner (CP mv.) obligationer I alt 
         
Handelsportefølje 191.072 7.636 125.924 59.241 11.953 - 31.318 427.144 

Designeret til dagsværdi 4.288 - 42.843 459 679 - 449 48.718 

Disponibel for salg 156 573 56.840 - 4.938 - 115 62.622 

Hold til udløb 6.958 - 35 - 45 - 139 7.177 

I alt 202.474 8.209 225.642 59.700 17.615 - 32.021 545.661 

         

31. december 2012         
         
Handelsportefølje 173.090 4.783 127.787 56.007 14.462 9.536 15.076 400.741 

Designeret til dagsværdi 2.009 - 27.435 - 832 - 78 30.354 

Disponibel for salg 160 614 57.469 - 7.615 - 118 65.976 

Hold til udløb 6.561 - - - 46 - 1.703 8.310 

I alt 181.820 5.397 212.691 56.007 22.955 9.536 16.975 505.381 

Der indgår derudover en obligationsbeholdning på 145.063 mio. kr. (ultimo 2012: 152.233 mio. kr.) under aktiver vedrørende forsikringskon-
trakter. Dagsværdien af obligationer klassificeret som hold til udløb er på niveau med amortiseret kostpris. Ved udgangen af 2012 var dags-
værdien ligeledes på niveau med kostpris. 
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Landefordeling af obligationsporteføljen         
         

 Stater samt Stats-  Danske  Svenske Øvrige    
 stats- og kommune lignende realkredit- dækkede dækkede Korte obligati- Erhvervs-  
30. september 2013 garanterede institutioner obligationer obligationer obligationer oner (CP mv.) obligationer I alt 
         
Danmark 20.783 - 225.642 - 486 - 4.629 251.540 

Sverige 21.083 - - 59.700 - - 14.027 94.810 

Storbritannien 9.502 150 - - 4.820 - 930 15.402 

Norge 6.700 - - - 5.917 - 4.268 16.885 

USA 3.402 1.325 - - 41 - 735 5.503 

Spanien 6.625 - - - 3.790 - - 10.415 

Frankrig 32.835 - - - 991 - 1.665 35.491 

Luxembourg - 6.711 - - - - 19 6.730 

Canada 417 - - - - - 86 503 

Finland 9.911 23 - - 659 - 1.936 12.529 

Irland 3.304 - - - 113 - 130 3.547 

Italien 7.929 - - - - - - 7.929 

Portugal 142 - - - - - - 142 

Østrig 3.013 - - - - - 15 3.028 

Holland 6.326 - - - 555 - 2.467 9.348 

Tyskland 60.860 - - - 166 - 430 61.456 

Belgien 7.224 - - - 77 - - 7.301 

Lithauen 1.389 - - - - - - 1.389 

Øvrige 1.029 - - - - - 684 1.713 

I alt 202.474 8.209 225.642 59.700 17.615 - 32.021 545.661 

         

31. december 2012         

Danmark 25.221 - 212.691 - 77 883 5.350 244.222 

Sverige 41.407 - - 56.007 - 2.569 2.674 102.657 

Storbritannien 12.358 20 - - 8.268 378 119 21.143 

Norge 3.593 - - - 6.544 2.680 3.305 16.122 

USA 5.839 1.478 - - 237 - 883 8.437 

Spanien 3.161 - - - 4.513 179 19 7.872 

Frankrig 14.191 - - - 1.719 1.283 489 17.682 

Luxembourg - 3.791 - - - - 1.609 5.400 

Canada 1.027 - - - - - 54 1.081 

Finland 6.278 108 - - 654 215 660 7.915 

Irland 2.582 - - - 71 - 47 2.700 

Italien 4.614 - - - 4 - - 4.618 

Portugal 120 - - - - - 120 240 

Østrig 3.233 - - - - - 162 3.395 

Holland 8.946 - - - 593 1.139 1.112 11.790 

Tyskland 44.877 - - - 19 210 372 45.478 

Belgien 3.419 - - - 53 - - 3.472 

Lithauen 327 - - - - - - 327 

Øvrige 627 - - - 203 - - 830 

I alt  181.820   5.397   212.691   56.007   22.955   9.536   16.975   505.381  
Eksponeringen i form af statsobligationer udstedt af Irland, Portugal, Italien og Spanien udgjorde 18,0 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2013 (ultimo 2012: 
10,5 mia. kr.) og er indregnet til dagsværdi. Når der tages højde for uafviklede forretninger vedrørende obligationer udstedt af de pågældende lande 
samt afdækningsforretninger, udgjorde den samlede risikomæssige eksponering 6,1 mia. kr. (ultimo 2012: 3,2 mia. kr.). Der var ultimo 3. kvartal 
2013 ingen statsobligationer udstedt af Grækenland eller Cypern i obligationsbeholdningen. Øvrige indeholder lande, hvor beholdningen er lavere 
end 1 mia. kr. Der henvises til Risk Management 2012 for yderligere oplysninger om den risikomæssige eksponering. Risk Management 2012 er 
ikke omfattet af revision. 
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Noter – Danske Bank koncernen 

 
 

  

Mio. kr.   
 

Derivater med positiv dagsværdi 30. september 2013 31. december 2012 

Derivater med positiv dagsværdi 472.469 711.023 

Netting i henhold til regnskabsreglerne 194.964 302.033 

Regnskabsmæssig værdi 277.505 408.990 

Netting i henhold til kapitaldækningsregler 203.280 303.974 

Nettet aktuel eksponering 74.225 105.016 

Fordeling af derivater med positiv dagsværdi efter regnskabsmæssig netting:  
Rentekontrakter 203.818 309.743 

Valutakontrakter 70.664 96.318 

Øvrige derivater 3.023 2.929 

I alt 277.505 408.990 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2013 for Danske Bank kon-
cernen. 
 
Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som 
godkendt af EU. Delårsrapporten aflægges endvidere i overensstemmelse med danske oplysningskrav til delårs-
rapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, forpligtelser, egen-
kapital og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens 
pengestrømme for perioden 1. januar-30. september 2013. Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberet-
ningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt 
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. 
 
 

København, den 31. oktober 2013 
 
 

 Direktionen 
 
 

Thomas F. Borgen 
  administrerende direktør 

 
 
 

 Tonny Thierry Andersen Robert Endersby  
             

 
 
 
 Lars Mørch Henrik Ramlau-Hansen 
    
 
      
    
 
 

 Bestyrelsen 
 

 Ole Andersen Niels B. Christiansen Urban Bäckström 
 formand næstformand 
 
 
 Lars Förberg Jørn P. Jensen Carol Sergeant 
 
 
 Jim Hagemann Snabe Trond Ø. Westlie Susanne Arboe 
 
 
 Helle Brøndum Carsten Eilertsen Charlotte Hoffmann 
 
 
  Per Alling Toubro 
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Revisorerklæringer 

 
Intern revisions erklæring på perioderegnskabet 
 
 
Vi har udført review af perioderegnskabet for Danske Bank-koncernen for perioden 1. januar-30. september 
2013 omfattende siderne 29-57. 
 
Det udførte review 
Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regn-
skabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre review-handlinger. Omfanget af et review er 
betydeligt mindre end revision og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, 
som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revi-
sionskonklusion. 
 
Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at periode-
regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial 
Reporting” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
 
 

København, den 31. oktober 2013 
 
 

Jens Peter Thomassen 
revisionschef 
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Den uafhængige revisors erklæring på perioderegnskabet 
 
 
Til aktionærerne i Danske Bank A/S 
 
Vi har udført review af perioderegnskabet for Danske Bank-koncernen for perioden 1. januar-30. september 
2013 omfattende siderne 29-57. Perioderegnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomst, balance, kapital-
forhold, pengestrømsopgørelse og noter. Perioderegnskabet udarbejdes efter IAS 34 ”Interim Financial Repor-
ting” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
Ledelsen har ansvaret for perioderegnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en kon-
klusion om perioderegnskabet. 
 
Det udførte review 
Vi har udført vores review i overensstemmelse med ISRE 2410 DK Review af et perioderegnskab udført af sel-
skabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Et review af et perioderegnskab 
omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelsen af 
analytiske handlinger og andre review-handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 
og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en re-
vision. Vi har ikke foretaget revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om perioderegnskabet. 
 
Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at periode-
regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial 
Reporting” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
 
 

København, den 31. oktober 2013 
 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Lars Rhod Søndergaard Jesper Ridder Olsen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Supplerende information 

 
Telekonference 
I forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 den 31. oktober 
2013 afholdes telekonference kl. 14.30. Telekonferencen kan følges direkte på danskebank.com. 
 

Finanskalender 
  6. februar 2014    Årsrapport 2013 

  1. maj 2014    Delårsrapport – 1. kvartal 2014 

  24. juli 2014    Delårsrapport – 1. halvår 2014 

  30. oktober 2014    Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2014 

 

Kontaktoplysninger 
 
Økonomidirektør 
Henrik Ramlau-Hansen 
 

   45 14 06 66 
 

 

Links 
 
Danske Bank     danskebank.com 
Danmark    danskebank.dk 
Finland    danskebank.fi 
Sverige    danskebank.se 
Norge    danskebank.no 
Nordirland    danskebank.co.uk 
Irland    danskebank.ie 
Realkredit Danmark    rd.dk 
Danske Capital    danskecapital.com 
Danica Pension 
 

   danicapension.dk 

 
For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab. 
 
 
 

http://www.danskebank.com/�
http://www.rd.dk/�



	Hovedtal – Danske Bank-koncernen
	Executive summary
	Status på strategien
	Finansiel udvikling
	Forventninger til året
	Resultat for 3. kvartal 2013
	Indtægter
	Omkostninger
	Nedskrivninger på udlån
	Skat
	1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012
	Balance
	Udlån
	Indlån
	Kapitalforhold og solvens
	Ratings
	SIFI-regler
	Rangvid-rapporten
	Tilsynsdiamant
	Funding og likviditet


	Personal Banking
	Business Banking
	Corporates & Institutions
	Danske Capital
	Danica Pension
	Non-core
	Perioderegnskab - Danske Bank koncernen
	Resultatopgørelse 
	Totalindkomst
	Balance
	Kapitalforhold
	Pengestrømsopgørelse
	Noter

	Ledelsespåtegning
	Revisorerklæringer
	Supplerende information



