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Danske Bank: turu parim laenude ja hoiuste suhe
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Puhaskasum: 20,8 mln eurot (2013. aasta samal perioodil
28,6 mln eurot)
Tegevustulem (enne allahindlusi): 13,9 mln € (19,8 mln €)
Laenude allahindluste vähenemine: 6,9 mln € (8,8 mln €)
Kulu/tulu suhtarv: 50,4% (40,6%)
Hoiuste aastane muutus: +22 mln € ehk +1%
Laenude aastane muutus: +34 mln € ehk +3%
Laenude ja hoiuste suhe: 0,62 (0,61)
Kliente: 102 000
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Laenuportfell, perioodi lõpus
Deposiidid, perioodi lõpus
Kasum enne allahindlusi /
keskmine jaotatud omakapital (%) (ROE)
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Kulu/tulu suhtarv (%)

50,4

40,6

124

Lisaks pangandustegevusele on Danske Bank Eestis esindatud varahalduse
alal (Danske Capital).
Järgneb Danske Banki tegevjuhi Aivar Rehe kommentaar 2014. aasta I poolaasta majandustulemuste kohta:
„2014. aasta I poolaasta lõpu seisuga ületavad Danske Banki klientide hoiused
laene koguni 718 miljoni euro võrra, mis annab võimaluse jätkata aktiivset ja
läbimõeldud laenutegevust.
Omakapitali tootluseks (enne krediidikulusid) kujunes I poolaastal 40,5%, mis
on tänases panganduses kõrge näitaja. 2014. aasta I poolel teenis pank puhaskasumit 20,8 miljonit eurot (aasta varem 28,6 mln eurot).
Danske Bank viib jätkuvalt ellu oma strateegiat, mille tähtsaimad märksõnad on
klienditeeninduse suurepärane tase, kõrge likviidsus, riskide läbimõeldud juhtimine ja stabiilne majandustegevus.
Danske Banki likviidsus püsib kõrgena, klientide hoiused ületavad endiselt suurel määral klientide laene. 2014. aasta 30. juuni seisuga ületasid hoiused laene
718 miljoni euro võrra (aasta varem oli see näitaja 730 mln eurot).

Pank jätkab aktiivset laenutegevust, keskendudes finantsiliselt tugevate kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete finantseerimisele. Danske Bank domineerib
riiklikel laenuhangetel, võites neist ligikaudu 77%. Nii era- kui ka äriklientide
laenukasvu toetavad väga konkurentsivõimelised laenutingimused.
2014. aasta I poole tegevustuluks kujunes Danske Bankil 28,0 miljonit eurot
(aasta varem 33,3 miljonit eurot) ning sama perioodi tegevuskulu oli 14,1 miljonit eurot (mullu 13,5 miljonit eurot).
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langesid intressitulud 3,0 miljoni
euro võrra ehk 18%. Langus tulenes muutusest Danske Bank Groupi finantseerimise põhimõtetes.
2014. aasta I poole tegevuskasum enne laenude allahindlusi moodustas 13,9
miljonit eurot (aasta varem 19,8 mln eurot) ning Danske Bank teenis samal
perioodil puhaskasumit 20,8 miljonit eurot (mullu 28,6 mln eurot).
Danske Bank haldab varasid väga efektiivselt: ROE pärast laenude allahindlusi
moodustas 59,4% (aasta varem 71,4%).
Eestis tegutsevate suurpankade hulgas on Danske Bankil jätkuvalt parim laenude ja hoiuste suhe, mis ulatus juuni lõpus tasemeni 61,8% (aasta varem
60,7%).
Panga laenuportfelli kogumaht on kasvanud, moodustades 30. juuni seisuga
1,16 miljardit eurot (aasta varem 1,13 mld eurot), mis tähendab aastases
võrdluses kasvu ligi 33,6 miljonit eurot ehk 3,0%.
Hoiuste tase on Danske Bankis jätkuvalt kõrge, ulatudes 1,88 miljardi euroni
(aasta varem 1,86 miljardit eurot). Aastases võrdluses tähendab see kasvu
21,7 miljonit eurot ehk 1,2%.
Danske Bank järgib Danske Bank Groupi laenude konservatiivse hindamise
poliitikat. Lisaprovisjone tänavu I poolaastal ei moodustatud, sest laenuportfelli
kvaliteet on hea.
Laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli ulatus Danske Bankis 2014.
aasta I poolaasta lõpus 2,7% tasemeni (aasta varem 4,7%), mis on konservatiivseim Eesti suurpankade seas. Laenukahjumite reserv moodustas 30,9
miljonit eurot.
Panga kliendid kasutavad arveldusteenuseid aktiivselt. 2014. aasta I poolel
kasvas pangatehingute arv 7,3%. Sealhulgas tehti kaarditehinguid 5,6% ja
makseid 1,3% rohkem võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga. Ettevõtetest
POS partnerite arv on kasvanud aastaga koguni 13%.
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2014. aasta teises kvartalis tutvustas Danske Bank uut, lihtsamat ja suuremate võimalustega erakliendiprogrammi. Peale klientide poolt hinnatud võimaluste
sooritada internetipangas tasuta makseid ja kasutada kuutasuta pangakaarti
on Danske Banki klientidel edaspidi võimalik omada hooldustasuta väärtpaberikontot, paigutada fondidesse raha tasuta või teha pangandusgrupi piires tasuta
makseid teistesse pankadesse. Eesti parima teenindusega pangaks tunnistatud
Danske Banki kliendiprogramm on klientidele kuumaksuta.
II kvartali lõpus teatasid Danske Bank ja Nordea Pank, et nad asendavad ühise
sularahaautomaatide võrgu 20 väljamakseautomaati uute sularaha sisse- ja
väljamakseautomaatidega. Pangad paigaldavad tänavuse suve jooksul sularahaautomaadid kõigisse Eesti linnadesse, kus Danske Bank ja Nordea Pank on
esindatud. Eestis kuulub nende pankade ühisesse võrku 100 sularahaautomaati.“

E-mail: tiina.majajaas@danskebank.ee

Danske Bank Groupi 2014. aasta esimese poolaasta majandustulemustega on
võimalik tutvuda veebis http://www.danskebank.com/reports.

