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Stabil utveckling för Danske Bank Sverige
Denna result at ra pport av ser Da nske B a nk
a /s, Da nmark, Sverig e filial vilket innefa tta r
v erksa mhet erna i no m Busi ness Ba nki ng ,
Personal Banking, Private Ba nking och
C orp ora t e & I nstit uti o ns.

Da nske Ba nk har dä rti ll a ffärso mrådena
Da nske Ca pital och Da nica Pension i S verig e.

Da nske Ba nk ä r den femt e st örst a ba nken i
Sv eri g e o c h en del av Da ns ke Ba nk -ko nc ernen
som är et t leda nde fina nsiellt inst itut i

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
2013 var ännu ett stabilt år för Danske Bank Sverige. Ett stabilt ränte- och
provisionsnetto, lägre kreditförluster och ökad inlåning ger ett stabilt resultat
trots minskad utlåningsvolym och lägre handelsaktivitet.
Vi har en gedigen bas för vidare tillväxt. Vi ska utöka kundbasen inom alla
affärsområden där förstärkt kompetens i de kundnära delarna är en viktig
komponent. Betydelsen och efterfrågan på rådgivning ökar och vi har en stor
uppgift att lotsa kunden rätt i en allt mer komplex omvärld.
Samtidigt ställer vi om till den allt högre nivån av digitalisering i kundledet.
Seamless banking där alla våra kanaler samverkar i funktionalitet och
kundkontakt är viktigt i vårt fokus på kundrelationen.
Vidare ser vi ett fortsatt stort intresse bland våra kunder för
kapitalmarknadsfinansiering och förväntar oss en fortsatt tilltagande
aktivitetsnivå under kommande år. Vi upplever också att våra cash
managementlösningar är attraktiva och vi tar marknadsandelar, vilket är
mycket glädjande.
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2013 uppvisade bra stabilitet i ränte- och provisionsnetto jämfört med 2012
samtidigt som ett lägre handelsnetto och ökade rörelsekostnader uppvägdes
av låga kreditförluster.



De totala intäkterna minskade med 8 procent jämfört med 2012, främst
på grund av minskade handelsintäkter, och uppgick till 6 572 miljoner
kronor.



Rörelseresultatet minskade med 4 procent jämfört med 2012 och
uppgick till 3 522 miljoner kronor samtidigt som nettoresultatet ökade
med 3 procent jämfört med 2012 och uppgick till 2 795 miljoner kronor.
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Intäkter
Räntenettot var stabilt och minskade utlåningsvolymer har kompenserats
av ökad inlåning.
Provisionsnettot var stabilt jämfört med motsvarande period 2012 och
något lägre serviceprovisioner har kompenserats av ökade
placeringsprovisioner till följd av ökade placeringsvolymer.
Handelsintäkterna minskade med 25 procent jämfört med motsvarande
period 2012, främst beroende av att marknadsförutsättningarna under
2012 var exceptionellt goda.
Kostnader
Kostnaderna uppgick till 2 942 miljoner kronor, vilket var 8 procent högre
än föregående år. Justerat för kostnader av engångskaraktär så ligger
emellertid kostnaderna på ungefär samma nivå som 2012.
Kreditförluster och reserveringar
De reserveringar som gjorts av enskilda engagemang har till viss del
uppvägts av att befintliga riskengagemang förbättrats och medfört
återvinningar. Sammantaget ger det kreditförluster om 108 miljoner
kronor för under året vilket motsvarar en kreditförlustnivå om 0,05 procent
på årsbasis.
Rörelseresultat
Med ett stabilt ränte- och provisionsnetto men lägre handelsintäkter, lägre
kreditreserveringar och högre kostnader så minskade rörelseresultatet 4
procent jämfört med 2012 till 3 522 miljoner kronor.
Affärsvolymer
Utlåningen till allmänheten uppgick till 225 miljarder kronor, vilket är en
minskning med 5 procent jämfört med 2012. Det beror främst på ett lägre
finansieringsbehov inom företagsmarknad i början av året i kombination
med att kunder i fortsatt ökad utsträckning använt sig av kapitalmarknaden
och Realkredit Danmark för sin finansiering.
Inlåningen till allmänheten uppgick till 126 miljarder kronor, en ökning med
6 procent. Samtliga affärsområden ökade under 2013 sin inlåning.
MARKNADSKOMMENTAR
Efter mycket vånda har nu den amerikanska centralbanken, Federal Reserve
(FED), till slut inlett en nedtrappning av de stora månatliga köpen av stats- och
bostadsobligationer som har pågått sedan 2012. I respons till de högre
internationella räntor som följde på detta sänkte den europeiska centralbanken
(ECB) räntan, vilket också Riksbanken tvingades göra under slutet av det fjärde
kvartalet, bland annat efter att inflationen kontinuerligt har kommit in lägre än
deras prognoser. Under inledningen av det första kvartalet har utvecklingen
varit mer blandad, trots att konjunktursignalerna fortsätter att vara positiva.
UTVECKLING AV AFFÄRSVERKSAMHETEN
Corporates & Institutions
Kundaktiviteten har successivt ökat under årets sista kvartal, även om
marknadsförutsättningarna inte varit lika goda som under 2012. Företagens
intresse för kapitalmarknadsfinansiering har varit fortsatt stark.
Kundtillströmningen har varit god även för Transaction Banking, där vi har ett
attraktivt erbjudande och en ledande teknisk plattform inom trade finance, cash
management och custody. Vi har vidare sett tecken på tilltagande förvärvsaktivitet
bland våra stora företagskunder och därmed en ökad efterfrågan av rådgivning,
riskhantering samt finansiering. Inom flera av Danske Bank Markets
produktområden bibehåller vi en ledande ställning och vi kommer under 2014
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förstärka satsningen ytterligare för att växa och bredda vår affär inom segmentet
stora företag och institutioner.
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Business Banking
Under kvartalet har vi sett en god kundtillströmning och våra egna mätningar visar
på en alltjämt ökande kundnöjdhet i våra fokussegment. Arbetet med att stärka
vårt erbjudande har fortsatt med lanseringen av en ny enhet, Large Customers, för
våra största kunder och en ny enhet, Large Real Estate, riktad till våra
fastighetskunder samt en enhet för internationella dotterbolag. Satsningen på
ökad specialisering, produktutbud och leverans är bland annat viktiga
bakomliggande faktorer för en ökad kundnöjdhet och vi arbetar intensivt med att
öka aktiviteten på samtliga företagskunder. Vi upplever också att våra cash
managementlösningar är konkurrenskraftiga och vi tar marknadsandelar. En
bakomliggande orsak till detta är att vi drar nytta av vår koncerngemensamma itplattform där våra internationella kunder får en ögonblicksbild över sitt totala
engagemang och transaktioner i realtid oavsett var de befinner sig geografiskt.
Sett över helåret har Business Banking har haft ett mycket bra 2013.
Personal Banking
Under fjärde kvartalet har ytterligare steg tagits för att stärka vår position som en
modern premiumbank. Vår kapacitet som finansiell rådgivare har stärkts genom
att fler rådgivare har genomgått vårt prisbelönta utbildningsprogram i samarbete
med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi breddar nu också vårt erbjudande
till sparare genom att lansera ett kontosparande, Sparkonto Bonus, med fast ränta
och möjlighet till bonusavkastning. Rådgivning via e-möten har lanserats på alla
våra kontor, vilket innebär att alla kunder nu kan välja att möta sin rådgivare
antingen på sitt bankkontor eller via sin dator från valfri plats. Våra lösningar för
sparande och placering genererar ett stadigt inflöde av nya kunder samtidigt som
intresset för Private Banking är fortsatt stort med ett positivt inflöde av nya
kunder och nytt kapital.
DANSKE BANK-KONCERNENS RESULTAT
Danske Bank-koncernens rapport för verksamhetsåret 2013 finns på:
www.danskebank.com/reports

