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Tugev likviidsus tagab panga stabiilsuse









Puhaskasum: 13,4 mln eurot (2012: 21,3 mln eurot)
Tegevustulem (enne allahindlusi): 9,0 mln € (9,1 mln €)
Laenude allahindluste vähenemine: 4,4 mln € (12,2 mln €)
Kulu/tulu suhtarv: 43,1% (42,1%)
Hoiuste aastane muutus: +26 mln €
Laenude aastane muutus: -27 mln €
Laenude ja hoiuste suhe: 0,66 (0,83)
Kliente: 119 500
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Lisaks pangandustegevusele on Danske Bank Eestis esindatud varahalduse
(Danske Capital) ja finantsturgude valdkonnas (Danske Bank Markets).
Järgneb Danske Banki tegevjuhi Aivar Rehe kommentaar 2013. aasta I kvartali
majandustulemuste kohta:
„Eesti majanduse väljavaade ja kasvuprognoosid põhiturgudel annavad kindlust,
et tööhõive püsib stabiilsena. Hindan, et kasvutrend jätkub.
Ettevõtjad ja eraisikud eelistavad pigem säästa ning on riskide võtmise osas
tagasihoidlikumad.
Danske Bank viib jätkuvalt ellu oma strateegiat, mille tähtsaimad märksõnad on
klienditeeninduse esmaklassiline tase, kõrge likviidsus, riskide läbimõeldud
juhtimine ja stabiilne majandustegevus.
Pank suutis hoida tegevustulud ja -kulud samal tasemel kui eelmise aasta samal perioodil. Tänu sellele säilitati tegevuskasum enne laenude allahindlusi 9
miljoni euro tasemel. Panga puhaskasumit mõjutas positiivselt laenude üldprovisjonide suuremahuline tagasikirjutamine 2012. aastal. 2013. aasta I kvartalis üldprovisjone tagasi ei kirjutatud, mistõttu kujunes puhaskasumiks 13,4
miljonit eurot.
Danske Bank haldab varasid väga efektiivselt: I kvartali ROE enne laenude allahindlusi moodustas 54,1% (aasta varem 45,5%).
Danske Banki likviidsus on väga tugev. Klientide hoiused ületavad suurel määral
klientide laene. 2013. aasta I kv lõpus ületasid hoiused laene 578 miljoni euro
võrra. Laenude ja hoiuste suhtarvuks kujunes 66% (2012. a I kv 83%). Danske

Bankil on Eestis tegutsevate suurpankade hulgas parim hoiuste ja laenude
suhe.
Pank tegutseb jätkuvalt hea efektiivsusega. 2013. aasta I kvartalis oli kulu/tulu
suhtarv 43,1% (aasta varem 42,1%).
I kvartali tegevustulu oli 15,8 miljonit eurot (aasta varem 15,7 miljonit eurot)
ning tegevuskulu 6,8 miljonit eurot (aasta varem 6,6 miljonit eurot).
Laenuportfelli kogumaht on vähenenud, kuid alanemise tempo on aeglustunud.
Laenude ja liisingute kogumaht oli I kvartali lõpus 1,14 miljardit eurot (aasta
varem 1,31 miljardit eurot).
Hoiustamisturul on Danske Bank tugeval positsioonil. Hoiuste maht kasvas ca
10%, jõudes 1,72 miljardi euro tasemele (aasta varem 1,58 miljardit eurot).
Danske Bank järgib Danske Bank Groupi laenude konservatiivse hindamise
poliitikat, kuid lisaprovisjone käesoleva aasta I kvartalis ei moodustatud ning
laenuportfelli kvaliteet paraneb jõudsalt.
Laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli ulatub Danske Bankis 2013.
aasta I kv lõpu seisuga tasemeni 5,5% (aasta varem 7,5%), mis on konservatiivseim Eesti suurpankade seas.
Panga arveldusteenuseid kasutasid kliendid aktiivselt. 2013. aasta I kvartalis
teostasid kliendid välismakseid 8,9% rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil.
Käesoleva aasta esimeses kvartalis tutvustas Danske Bank uusi standardeid
ettevõtete panganduses. Uus standard on näiteks Danske Navigator – analüüsivahend, mille abil saab ettevõtja prognoosida oma ettevõtte strateegia tulemuslikkust. Samuti on turul uueks standardiks kapitalihoius, mis näitab, et
ärimaailma tavareegel – suurem tootlus on võimalik vaid suurema riski korral –
ei kehti enam. Ka kaardimaksete vastuvõtmises on uueks standardiks tasud,
mis arvestavad ettevõtete suurust.
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Privaatpanganduse klientidele tutvustas Danske Bank I kvartalis uudset rakendust. Koostöös Tetralog Solutions AGga pakub Danske Bank Eestis ainulaadset
tehnoloogilist rakendust investeerimisportfelli optimeerimiseks ja riskide
maandamiseks. Tegu on tarkvaraga, mis ühitab spetsialisti soovitused ja tehnilise analüüsi ning mille väljatöötamisel on tuginetud Nobeli preemia laureaadi
Harry Markowitzi metoodikale.
Uuringufirma Dive korraldas 2012. aasta lõpus uuringu Dive Top3, et kaardistada Balti riikide pankade teeninduse taset ja selle vastavust üldlevinud teenindusstandarditele. Uuringus kasutati Mystery Shopping-meetodit ning sellesse
kaasati Eestis seitse suurimat panka, Lätis üheksa ja Leedus kümme panka.
Danske Bank saavutas parima teenindusega panga tiitli korraga nii Eestis, Lätis
kui ka Leedus. See on esimene kord, et üks pangandusgrupp saavutab parimad
tulemused kõigis kolmes Balti riigis ühel ja samal ajal.“
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Danske Bank Group avaldas täna 2013. aasta esimese kolme kuu majandustulemused, millega tutvumiseks külastage veebilehte
www.danskebank.com/Reports.

