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Danske Bank Eesti
2016. aasta majandustulemused

Danske Bank keskendub Eestis
ettevõtete ja privaatpanganduse
klientide teenindamisele.
Danske Bank Eesti kuulub
panganduskontserni Danske Bank
Group.
Danske Bank on põhjamaine
universaalpank, millel on tugevad
piirkondlikud juured ja tihedad
sidemed ülejäänud maailmaga.
Osutame teenuseid enam kui 3,4
miljonile era-, äri- ja institutsionaalsele
kliendile. Peale pangateenuste pakume
tooteid ja teenuseid ka elukindlustuse
ja pensioni, hüpoteeklaenude,
varahalduse, kinnisvara ning liisingu
valdkonnas.
Meie visioon on olla tunnustatud kõige
usaldusväärsema finantspartnerina.
Meid innustab soov lihtsustada
oluliste majandusotsuste tegemist
ning luua pikaajalist väärtust oma
klientidele, investoritele ja ühiskonnale,
mille osaks me ise oleme.
Danske Banki peakontor asub
Kopenhaagenis ja tema aktsiad on
noteeritud Nasdaqi Kopenhaageni
börsil.
danskebank.com

Danske Bank Eesti jätkuva
pangandustegevuse
majandustulemused
 Kasum enne allahindlusi: 8,8 mln eurot (2015. aastal
6,7 mln eurot)
 Kasum: 10,8 mln eurot (8,8 mln eurot)
 Kulu-tulu suhtarv: 57,3% (67,0%)
 Netolaenude aastane muutus: +55 mln eurot (+6%)
 Hoiuste aastane muutus: -332 mln eurot (-36%)
JÄTKUV PANGANDUSTEGEVUS, EESTI
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Puhas intressitulu
Puhas teenustasutulu
Tulu finantstehingutelt
Muu tulu

15,2
4,4
0,9
0,0

15,2
3,9
1,2
0,1

100
111
74
47

Tegevustulu kokku
Tegevuskulu

20,5
-11,8

20,4
-13,7

100
86

8,8
2,0

6,7
2,0

131
99

Kasum

10,8

8,8

122

Netolaenud (perioodi lõpus)
Hoiused (perioodi lõpus)

898
578

844
910

106
64

Puhaskasum / keskmine jaotatud omakapital (%)
Kulu-tulu suhtarv (%)

9,8
57,3

15,4
67,0

63
86

Kasum enne allahindlusi
Allahindlused

Danske Banki Eesti filiaali juhataja Ivar Pae kommenteeris 2016. aasta
majandustulemusi järgmiselt:
„Viimase kahe aasta jooksul on Eesti majandus kasvanud aeglaselt. Ehkki selle
põhjused pärinevad väljastpoolt riiki (näiteks nõrk välisnõudlus ja väiksem abi
ELilt), peitub Eesti majanduse konkurentsivõime suurendamise ainuke võimalus
selles, et tuleb senisest rohkem investeerida efektiivsusesse ja tootlikkusse.
Tundub, et Eesti äriühingud saavad sellest ülesandest aru ning suurendavad
seetõttu investeeringuid tehnika kaasajastamiseks. Seda võib hästi näha
asjaolust, et ettevõtete laenude maht kasvas 2016. aastal 8%. 2017. aastal
ootame selle suuna jätkumist, sest üha suurenevad tööjõukulud muudavad
konkurentsivõimega seotud probleemid Eesti ettevõtete jaoks veelgi
päevakajalisemaks.
Danske Bank Eesti 2016. aasta kasum oli 10,8 miljonit eurot (2015. aastal 8,8
miljonit eurot). Panga tegevustulu jäi samaks, kulu aga vähenes 14%. Kasum
enne allahindlusi kasvas 31%. Kogu aasta kasum suurenes 22%.“
Kulu-tulu suhtarv oli 57,3% (mullu 67,0%). Jaotatud omakapitali tootlus oli
9,8% (mullu 15,4%).
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Pank pakub ka edaspidi aktiivselt laenu- ja arveldustooteid kohalikele ja
rahvusvahelistele ettevõtetele ning avalikule sektorile.
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Danske Bank 2016. aastal lisaprovisjone ei moodustanud, sest laenuportfelli
kvaliteet oli väga hea. 31. detsembri seisuga oli laenude allahindluste reserv
10,0 miljonit eurot ja laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli oli 1,1%
(mullu 1,4%).
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Laenuportfelli netomaht suurenes 55 miljonit eurot ehk 6%. Hoiuste maht
vähenes 332 miljoni euro ehk 36% võrra.

Pank jätkab strateegia kohaselt oma tegevuse ümberkujundamist ning
äriklientide arvu ja ärimahtude suurendamist.
Danske Bank Groupi majandustulemused
Täna avaldas Danske Bank oma 2016. aasta majandustulemused. Rohkem
teavet leiate veebilehelt danskebank.com/reports.

