Pressiteade

DANSKE BANK

2013. aasta 9 kuu majandustulemused

MAJ ANDUSTULEMUSED HÕ LMAVAD DANSKE

31. oktoober 2013

Danske Banki majandustulemused Eestis

BANKI PANG ANDUST EG EVUST EE ST IS,
SISALDADES NII J AE- KUI KA ÄRIKLIENTIDE

Danske Bank: kõrge likviidsus tagab usaldusväärsuse

T EENINDAMIST. DANSKE BANKIL ON EEST IS 14
ESINDUST JA 512 TÖÖTAJAT.

DANSKE BANK G RO UP O N T AANI SUURIM J A ÜKS
PÕH JAMAADE SUUREMAID PANGANDUSKONT SERNE.
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Puhaskasum: 43,2 mln eurot (2012: 58,5 mln eurot)
Tegevustulem (enne allahindlusi): 33,0 mln € (29,5 mln €)
Laenude allahindluste vähenemine: 10,2 mln € (29,0 mln €)
Kulu/tulu suhtarv: 37,6% (39,4%)
Hoiuste aastane muutus: +168 mln €
Laenude aastane muutus: -60 mln €
Laenude ja hoiuste suhe: 0,63 (0,73)
Kliente: 102 500
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Laenuportfell, perioodi lõpus
Deposiidid, perioodi lõpus

Lisaks pangandustegevusele on Danske Bank Eestis esindatud varahalduse
alal (Danske Capital).
Järgneb Danske Banki tegevjuhi Aivar Rehe kommentaar 2013. aasta 9 kuu
majandustulemuste kohta:
„III kvartalis säilitas Danske Bank tugevad majandus- ja finantsefektiivsuse
näitajad. Panga kõrge likviidsus annab võimaluse toetada läbimõeldud laenutegevust.
III kvartali omakapitali tootluseks (enne krediidikulusid) kujunes koguni 70,5%
ning kulu/tulu suhe hoiti 32,4% tasemel.
Danske Bank viib jätkuvalt ellu oma strateegiat, mille tähtsaimad märksõnad on
klienditeeninduse hea tase, kõrge likviidsus, riskide läbimõeldud juhtimine ja
stabiilne majandustegevus.
Danske Banki likviidsus on väga tugev. Klientide hoiused ületavad suurel määral
klientide laene. 30. septembri seisuga ületasid hoiused laene 681 miljoni euro
võrra.
Pank on oluliselt suurendanud laenutegevust, mida iseloomustab see, et kolmandas kvartalis on ettevõtete laenuportfell kasvanud 8%. Danske Bank on

keskendunud finantsiliselt tugevate kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete finantseerimisele. Pank domineerib ka riiklikel laenuhangetel, võites neist ligikaudu 80%. Heade laenukasvude taga on ettevõtte ärimudeli sisuline edasiarendamine koostöös kliendiga ning väga konkurentsivõimelised laenutingimused.
Panga 9 kuu tegevustulu oli 52,9 miljonit eurot (aasta varem 48,6 miljonit
eurot). Tegevustulu kasvas 4,3 miljoni euro võrra, mis tähendab kasvu 8,8%.
Panga 9 kuu tegevuskulu oli 19,9 miljonit eurot (aasta varem 19,1 miljonit
eurot). See kasvas võrreldavalt 0,8 miljonit eurot, mis tähendab 3,7% kasvu.
Tänu sellele suurenes tegevuskasum enne laenude allahindlusi 33,0 miljoni
euroni (aasta varem 29,5 mln eurot). Võrreldav kasv oli 3,5 mln eurot ehk
12,1%.
2013. aasta esimesel 9 kuul arvestati provisjone tagasi oluliselt väiksemas
mahus kui 2012. aasta samal perioodil. 2013. aasta 9 kuuga teenis pank 43,2
miljonit eurot puhaskasumit.
Danske Bank haldab varasid väga efektiivselt: 9 kuu ROE enne laenude allahindlusi moodustas 56,2% (aasta varem 41,7%).
Danske Bankil on Eestis tegutsevate suurpankade hulgas parim hoiuste ja
laenude suhe. Laenude ja hoiuste suhtarv oli septembri lõpus 62,9% (aasta
varem 72,9%).
Pank tegutseb väga hea efektiivsusega. 2013. aasta esimese 9 kuu kulu/tulu
suhtarvuks kujunes 37,6% (aasta varem 39,4%).
Laenuportfelli kogumahu vähenemise tempo on oluliselt aeglustunud. Laenude
ja liisingute kogumaht oli 9 kuu lõpus 1,16 miljardit eurot (aasta varem 1,22
miljardit eurot).
Hoiustamisturul seisab Danske Bank tugeval positsioonil, olles jõudnud 1,84
miljardi euro tasemele (aasta varem 1,67 miljardit eurot).
Danske Bank järgib Danske Bank Groupi laenude konservatiivse hindamise
poliitikat, kuid lisaprovisjone käesoleva aasta üheksa kuuga ei moodustatud
ning laenuportfelli kvaliteet paraneb jõudsalt.
Laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli ulatub Danske Bankis 2013.
aasta septembri lõpus 4,0% tasemeni (aasta varem 6,7%), mis on konservatiivseim Eesti suurpankade seas.
Panga arveldusteenuseid kasutasid kliendid aktiivselt ja klientide maksete hulk
on 2013. aastal kasvanud. Välismakseid teostasid kliendid 9 kuuga üle 22%
rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil.
Kolmanda kvartali lõpus tutvustas Danske Bank oma klientidele uut elektroonilist andmevahetuskanalit Danske LiveGate. Ettevõtetele mõeldud LiveGate
võimaldab sooritada pangatehinguid otse oma firma majandustarkvaras. Lahendus kiirendab oluliselt ettevõtte äritegevust, lihtsustab arveldusprotsesse
ja vähendab pangatoimingutega seotud riske. Ühtlasi on lahenduses SEPA
nõuetele vastavad ISO 20022 XML sõnumivormingud, mis tulevad Eestis kasutusele järgmise aasta veebruaris.
Augustis liitus Danske Bank Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ettevõtete
liiduga. Pank astus liidu liikmeks, sest kogu pangandusgrupis panustatakse
tugevalt vastutustundlikku ettevõtlusesse. Kohalikku ettevõtluskeskkonda
toetab Danske Bank ka ettevõtjatele loodud tasuta tööriistadega, mis aitavad
analüüsida turgu ja ettevõtte võimalikke arengustsenaariume. Laste finantsteadlikkuse suurendamiseks on pank loonud reklaamivabu rahateemalisi õppevahendeid, näiteks Rahamaa.ee.“
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Danske Bank Group avaldas täna 2013. aasta 9 kuu majandustulemused,
millega saate tutvuda veebilehel www.danskebank.com/Reports.

