
 

 

 

Pressemeddelelse 
København 6. februar 2019 

 
Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark 
 
Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark 
- Vi har i 2018 set en positiv forretningsmæssig udvikling med god efterspørgsel og øgede 
forretningsvolumener på både privatområdet og erhvervsområdet. Den samlede 
udlånsvækst var på 4 procent, mens indlånsvæksten var på 7 procent. Resultatet steg 
med 33 procent som følge af en solid kreditkvalitet.  
 
Vores provisionsnetto steg med 4 procent, men vores samlede indtægtsudvikling er 
påvirket af fortsat faldende udlånsmarginaler. Omkostningsudviklingen på 10 procent 
skyldes, at vi investerer mere i at møde regulatoriske krav, digitalisere bankens processer 
og skabe endnu bedre digitale kundeoplevelser. Desuden har vi i 4. kvartal ekstraordinære 
engangsposter, dels på personaleområdet og dels til sektorens nye clearingsystem.  
 
Vi oplever generelt et højt aktivitetsniveau på privatområdet med en udlånsvækst på 5 
procent og en udvikling i indlån på 9 procent. Især har vi oplevet efterspørgsel på private 
banking, bolig- og investeringsrådgivning.   
 
På erhvervsområdet har vi fortsat en god tilgang af nye kunder, der efterspørger 
skræddersyede løsninger og stærke kompetencer på det internationale område. 
Udlånsvæksten på erhverv var på 1 procent, mens indlånsvæksten var på 5 procent.  
 
Vores fokus er uændret på at skabe en positiv, langsigtet udvikling af banken, der er 
drevet af tilfredse kunder. Det betyder også, at kunderne anbefaler banken til andre 
kunder, som er på udkig efter en stabil bank med stærk lokal beslutningskraft, tæt på 
kunden. Derfor er vi glade for, at vores kundetilfredshed også i 2018 var på et meget højt 
niveau, og at vores privatkunder for 7. år i træk var de mest tilfredse ifølge EPSIs årlige, 
uvildige undersøgelse.       
 
 
Hovedpunkter for 2018 i forhold til 2017 

 Stabil udvikling og øgede forretningsvolumener 

 Det samlede udlån steg med 4 procent til 75,5 milliarder kroner (72,8) 

 Provisionsnetto steg med 4 procent til 347 millioner kroner (335) 

 De samlede indtægter faldt med 4 procent til 1.674 millioner kroner (1.742) 

 Omkostninger steg med 10 procent til 994 millioner kroner (907)  

 Resultatet steg med 33 procent til 739 millioner kroner (555)  

 Danmarks mest tilfredse privatkunder for syvende år i træk (EPSI) 

 

 

 



 

 

 

Resultat mio.DKK Q4 Q4   Q3   jan - dec jan - dec   
  2018 2017 Ændring 2018 Ændring 2018 2017 Ændring 

Räntenetto 305 333 -8% 313 -3% 1.244 1.323 -6% 

Provisionsnetto 93 88 6% 84 11% 347 335 4% 

Kursreguleringer 18 18 0% 15 20% 75 73 3% 

Øvrige indtægter 2 2 0% 2 0% 8 11 -27% 

Indtægter i alt 418 441 -5% 414 1% 1.674 1.742 -4% 

Personaleomkostninger -169 -130 30% -135 25% -568 -515 10% 

Øvrige administrative omkostninger -57 -39 46% -31 84% -155 -123 26% 

Internt købte og solgte tjenester -69 -67 3% -64 8% -265 -259 2% 

Afskrivninger -1 -3 -67% -1 0% -6 -10 -40% 

Omkostninger i alt -296 -239 24% -231 28% -994 -907 10% 

Resultat før nedskrivninger 122 202 -40% 183 -33% 680 835 -19% 

Nedskrivninger på udlån, netto -1 -291   2  4 -363   

Salg materielle/immaterielle aktiver 2 1 100% 1   4 10 -60% 

Resultat efter nedskrivninger 123 -88  186 -34% 688 482 43% 

Resultatuddeling 11 20 -45% 15 -27% 51 73 -30% 

Resultat 134 -68  201 -33% 739 555 33% 

                  

                  

Gennemsnitsvolumener mia. DKK Q4 Q4   Q3   jan - dec jan - dec   

  2018 2017 Ændring 2018 Ændring 2018 2017 Ændring 

Udlån, privat 
                  

46,9  
                   

45,1  4% 
                  

46,5  1% 
                  

46,4  
                   

44,1  5% 

Udlån, erhverv 
                  

28,5  
                  

28,7  -1% 
                  

29,4  -3% 
                   

29,1  
                  

28,7  1% 

Udlån i alt           75,4            73,8  2%           75,9  -1%           75,5            72,8  4% 

Indlån, privat 
                   

14,5  
                   

13,3  9% 
                    

14,1  3% 
                   

13,9  
                   

12,8  9% 

Indlån, erhverv 
                   

18,9  
                   

19,3  -2% 
                   

21,5  -12% 
                   

20,1  
                    

19,1  5% 

Indlån i alt           33,4            32,6  2%           35,6  -6%           34,0             31,9  7% 

Tal i tabellerne er for Handelsbanken i Danmark, eksklusiv Handelsbanken Capital Markets. 

 

Se Handelsbankens koncernresultat her: www.handelsbanken.com 
 

 

For yderligere information og kommentarer kontakt: 
 
Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297 

Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688  
 
Om Handelsbanken 

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen 
nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. 
Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og 
Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i mere 
end 20 lande. Vores forretningsmodel er decentral og i Danmark arbejder ca. 650 
medarbejdere i vores filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken 
Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit. 
For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk 

http://www.handelsbanken.com/

