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Et godt resultat 
 
DnB NORs resultat i andre kvartal ble 3 546 millioner kroner, som var 723 millioner høyere 
enn resultatet i andre kvartal 2010.  
 
– Vi er godt fornøyde med resultatet. Dette er vårt nest beste kvartalsresultat siden finanskrisen, 
bare slått av et spesielt godt fjerde kvartal i fjor. Et stigende rentenivå og lave nedskrivninger 
påvirket kvartalet positivt, men det er fortsatt svært tøff konkurranse om både utlån og innskudd i 
det norske markedet, sier konsernsjef Rune Bjerke. 
 
DnB NOR er i ferd med å snu en fallende trend for markedsandeler på utlån. Utlånsvolumene økte 
med 47,5 milliarder kroner fra utgangen av andre kvartal 2010. Utlånsmarginene falt med 0,05 
prosentpoeng fra andre kvartal 2010, og innskuddsmarginene var tilnærmet uendrede. 
 
Fortsatt lave nedskrivninger 
Nedskrivningene i andre kvartal var generelt lave, og nedskrivningene i DnB NORD ble ytterligere 
redusert. Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 457 millioner kroner i kvartalet, en 
reduksjon på 421 millioner fra andre kvartal 2010.  
 
– De lave nedskrivningene viser igjen at vi har en sunn og god kundeportefølje i tillegg til at norsk 
økonomi generelt er i god form. De individuelle nedskrivningene fortsetter å falle, og for konsernet 
ligger de lavere enn normaliserte tap, sier Bjerke. 
 
De individuelle nedskrivningene i DnB NORD ble redusert med nesten 72 prosent, fra 653 millioner 
kroner i andre kvartal 2010 til 184 millioner siste kvartal. 
 
Godt første halvår 
I første halvår oppnådde DnB NOR et resultat på 6 397 millioner kroner, en fremgang fra 5 740 
millioner i første halvår 2010. 
 
Utlånene økte med 47,5 milliarder kroner fra utgangen av første halvår 2010. Utlånsmarginene målt 
mot 3-måneders pengemarkedsrente var stabile. De samlede renteinntektene økte med 761 
millioner kroner i perioden, mest på grunn av volumvekst. 
 
Venter vekst i år 
– Norge går godt. Vi har lav arbeidsledighet og høy vekst i BNP og i befolkningen. Dette er et godt 
grunnlag for våre vekstambisjoner, siden vi påvirkes av økt investeringsvilje hos kundene våre. I 
personmarkedet blir det fortsatt sterk konkurranse og press på boliglånsmarginene, sier Bjerke. 
 
DnB NOR venter økt vekst både i Norge og internasjonalt det neste halve året, og at høyere aktivitet 
i finansmarkedene vil kompensere for marginpress og gi fortsatt høye inntekter i DnB NOR Markets. 
Veksten i Baltikum ventes å overstige gjennomsnittet i Europa på sikt.  
 
 
 
Nøkkeltall for andre kvartal 2011 

• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,1 milliarder kroner (5,2) 

• Resultatet var 3,5 milliarder kroner (2,8) 

• Resultat per aksje ble 2,18 kroner (2,01)  

• Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent (12,8) 

• Ordinær kostnadsgrad var 49,2 prosent (50,3) 
 
Sammenlignbare tall for andre kvartal 2010 i parentes. 
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