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Halvårsregnskab fra Handelsbanken i Danmark 
 
 
Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark 
 
- Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau, stabil tilgang af nye kunder og god fremgang i de 
samlede forretningsvolumener.  
 
Selv om vores underliggende forretning udvikler sig positivt, så er vores top- og bundlinje 
negativt påvirket af et fortsat pres på rentenetto med faldende udlånsmarginaler. Vores 
kreditkvalitet er solid med et meget lavt nedskrivningsniveau, og en stigende andel af 
vores samlede udlån er sikkerhedsstillet med lav risiko.    
 
Vi har et højt aktivitetsniveau, hvilket afspejles i en 5 procent fremgang på provisionsnetto, 
der kan henføres til fremgang på alle forretningsområder.       
 
På privatområdet oplever vi høj aktivitet på især boligområdet. Udlån til privatkunder steg 
med 3 procent, mens indlån øgede med 12 procent. På erhvervsområdet har vi en god 
efterspørgsel, og vi har i seneste kvartal set en øget udlånsaktivitet. Erhvervsudlånet steg i 
2. kvartal med 4 procent sammenlignet med 1 kvartal.  
 
Vi investerer fortsat i at skabe en endnu mere omkostningseffektiv bank, der med god 
systemunderstøttelse og de rette kompetencer effektivt kan møde nye regulatoriske krav. 
Samlet steg vores omkostninger med 3 procent, der også omfatter øgede omkostninger til 
relevante kundevendte digitale løsninger, der i samspil med vores personlige rådgivning 
også fremover skal skabe gode kundeoplevelser.   
 
Hovedpunkter for 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018 

 Stabil udvikling og god fremgang i de samlede forretningsvolumener 

 Det samlede udlån steg med 3 procent til 77,4 milliarder kroner (75,3) 

 Det samlede indlån steg med 3 procent til 34,5 milliarder kroner (33,5) 

 Provisionsnetto steg med 5% til 179 millioner kroner (170) 

 De samlede indtægter faldt med 5 procent til 801 millioner kroner (842) 

 Omkostninger steg med 3 procent til 479 millioner kroner (467)  

 Resultatet faldt med 15 procent til 344 millioner kroner (404)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 mange af verdens mest betydningsfulde økonomier. 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 

Resultat mio. DKK Q2 Q2   Q1   jan - jun jan - jun   
  2019 2018 Ændring 2019 Ændring 2019 2018 Ændring 

Rentenetto 291 316 -8% 295 -1% 586 626 -6% 

Provisionsnetto 95 82 16% 84 13% 179 170 5% 

Kursreguleringer 16 23 -30% 17 -6% 33 42 -21% 

Øvrige indtægter 2 2 0% 1 100% 3 4 -25% 

Indtægter i alt 404 423 -4% 397 2% 801 842 -5% 

Personaleomkostninger -134 -130 3% -136 -1% -270 -264 2% 

Øvrige administrative omkostninger -18 -35 -49% -32 -44% -50 -67 -25% 

Internt købte og solgte tjenester -73 -65 12% -68 7% -141 -132 7% 

Afskrivninger -17 -2   -1   -18 -4   

Omkostninger i alt -242 -232 4% -237 2% -479 -467 3% 

Resultat før nedskrivninger 162 191 -15% 160 1% 322 375 -14% 

Nedskrivninger på udlån, netto 0 7   -5   -5 3   

Salg materielle/immaterielle aktiver 1 0   2 -50% 3 1 200% 

Resultat efter nedskrivninger 163 198 -18% 157 4% 320 379 -16% 

Resultatuddeling 12 12 0% 12 0% 24 25 -4% 

Resultat 175 210 -17% 169 4% 344 404 -15% 

 
         

Gennemsnitsvolumener mia. DKK Q2 Q2   Q1   jan - jun jan - jun   

  2019 2018 Ændring 2019 Ændring 2019 2018 Ændring 

Udlån, privat 
                  

47,8  
                  

46,2  3% 
              

47,4  1% 
              

47,6  
                   

46,1  3% 

Udlån, erhverv 
                  

30,3  
                  

29,5  3% 
              

29,2  4% 
              

29,8  
                  

29,2  2% 

Udlån i alt 
           

78,1            75,7  3%        76,6  2%        77,4            75,3  3% 

Indlån, privat 
                   

15,4  
                   

13,8  12% 
               

14,8  4% 
                

15,1  
                   

13,5  12% 

Indlån, erhverv 
                   

17,7  
                   

18,5  -4% 
               

21,2  -17% 
               

19,4  
                  

20,0  -3% 

Indlån i alt 
           

33,1            32,3  2%        36,0  -8%        34,5            33,5  3% 

http://www.handelsbanken.com/

