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Danske Bank Group
Danske Bank on Põhjamaine universaalpank,
millel on tugevad piirkondlikud juured ja tihedad
sidemed ülejäänud maailmaga. Pangandusgrupp
osutab teenuseid enam kui 3,5 miljonile era-, ärija institutsionaalsele kliendile ning lisaks
pangateenuste pakub tooteid ja teenuseid ka
elukindlustuse ja pensioni, hüpoteeklaenude,
varahalduse, kinnisvara ning liisingu valdkonnas.
Meie visioon on olla tunnustatud kõige
usaldusväärseima finantspartnerina ning meid
ajendab soov luua pikaajalist väärtust oma
klientidele, investoritele ja ühiskonnale, mille
osaks me ise oleme.
Danske Banki peakontor asub Kopenhaagenis ja
tema aktsiad on noteeritud börsil Nasdaq
Copenhagen.
www.danskebank.com

Ettevõtete panganduse ärimahud
kasvasid oluliselt





Kasum: 8,8 mln eurot (2014. aasta samal perioodil 9,8 mln €)
Kulu/tulu suhtarv: 67,0% (85,4%)
Laenude aastane muutus: +204 mln € (+31%)
Hoiuste aastane muutus: +78 mln € (+9%)
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Järgneb Danske Bank Eesti filiaali juhataja Ivar Pae kommentaar 2015. aasta
majandustulemuste kohta:
„2015. aastal kasvas Eesti majandus, kuid kasv tugines peamiselt sisetarbimisele.
Ettevõtted on seni olnud investeeringutes ettevaatlikud. 2016. aasta
majanduskasvu määravad enim ettevõtete produktiivsus ja keskkonna ebakindlus.
Märgata on ettevõtjate soovi püsida konkurentsivõimelisena ja säilitada
produktiivsus, millest tulenevalt on suurenenud ka investeeringute huvi.
Aasta tagasi teatas Danske Bank otsusest ümber positsioneerida oma äritegevus
Balti riikides, keskendudes siin edaspidi kohalike ja grupi äriklientide ning
privaatpanganduse klientide teenindamisele. Viimase aasta jooksul on pank teinud
oma sihtsegmentidele turu parimaid pakkumisi, mis kajastub ka ärimahtude kasvus.
Nimetatud kliendisegmente käsitleb pank enda jätkuva tegevusvaldkonnana ning
esitab majandustulemused sellest lähtuvalt.
Danske Bank teenis 2015. aastal kasumit 8,8 miljonit eurot (mullu samal perioodil
9,8 miljonit eurot). Perioodi kasum langes, sest laenude allahindluste reserv alanes
2015. aastal oluliselt vähem kui eelnenud perioodil. Kasum enne allahindlusi aga
suurenes tulude kasvu ja kulude langemise tõttu.
Panga tulud kasvasid aastases võrdluses 14%. Kasv toimus eelkõige intressitulude
arvel. Kulud langesid 10% võrra. Aasta kokkuvõttes kujunes kulu/tulu suhteks 67%
(85%). Jaotatud omakapitali tootlus oli 15,4% (21,3%).
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Aastaga suurenesid oluliselt äriklientide segmendi ärimahud. Pank pakub
jätkuvalt kohalikele ja rahvusvahelistele ettevõtetele ning avalikule sektorile
atraktiivseid laenu- ja arveldustooteid.
Äriettevõtetest klientide laenuportfell on kasvanud 193 miljoni euro võrra ehk
35% ning hoiuseportfell 257 miljoni euro võrra ehk 46%.
2015. aastal ei moodustanud Danske Bank lisaprovisjone, sest laenuportfelli
kvaliteet on väga kõrge. Laenukahjumite reserv oli 31. detsembri seisuga 12,3
miljonit eurot ja laenu allahindluste reservi suhe laenuportfelli ulatus 1,4%
tasemeni (aasta varem 2,2%).
Danske Bank vaatas 2015. aastal üle oma esindatuse Eestis ja teeb seda ka
2016. aastal. Pank on edaspidigi esindatud Eesti peamistes ärikeskustes.
Pank jätkab tegutsemist selle nimel, et tulevikus kasutada kogu Baltikumis ühist
infotehnoloogilist platvormi. See võimaldab pakkuda klientidele uusi, paremaid ja
kiiremaid teenuseid.
Danske Banki kliendid hindavad kõrgelt panga riikideüleseid arveldusteenuseid.
Tunnustatud rahvusvaheline finantsajakiri Euromoney hindas teist aastat järjest
Danske Banki arveldusteenused parimaks, pärjates panka tiitliga „Parim
regionaalne cash management’i pakkuja Põhja- ja Baltimaades“.
Danske Bank Group viib igal aastal äriklientide seas läbi kliendikogemuse
uuringuid. Aasta lõpu seisuga paranes Danske Bank Eesti äriklientide rahulolu
pangaga märkimisväärselt.“

Danske Bank Groupi majandustulemused
Danske Bank Group avaldas täna 2015. aasta majandustulemused, millega on
võimalik täpsemalt tutvuda veebis: www.danskebank.com/reports.

