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Danske Bank Eesti
2016. aasta esimese kvartali majandustulemused

Danske Bank keskendub Eestis
ettevõtete ja privaatpanganduse
klientide teenindamisele.

Ettevõtete panganduse ärimahud
kasvasid edasi

Danske Bank Eesti kuulub
panganduskontserni Danske Bank
Group.

 Kasum: 3,2 mln eurot (2015. aasta samal perioodil 2,2
mln €)
 Kulu-tulu suhtarv: 50,8% (73,2%)
 Laenude aastane muutus: +206 mln € (+30%)
 Hoiuste aastane muutus: +52 mln € (+6%)

Danske Bank on põhjamaine
universaalpank, millel on tugevad
piirkondlikud juured ja tihedad
sidemed ülejäänud maailmaga.
Osutame teenuseid enam kui 3,5
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 ja
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.

JÄTKUV PANGANDUSTEGEVUS, EESTI
(mln eurot)

2016
3 kuud

2015
3 kuud

Indeks
16/15

Puhas intressitulu
Puhas teenustasutulu
Tulu finantstehingutelt
Muu tulu

4,2
1,1
0,2
0,0

3,5
1,0
0,3
0,0

120
113
78
92

Tegevustulu kokku
Tegevuskulu

5,6
-2,8

4,9
-3,6

115
80

Kasum enne allahindlusi
Allahindlused

2,8
0,4

1,3
0,9

211
51

Kasum

3,2

2,2

147

Hoiused (perioodi lõpus)

903
924

697
872

130
106

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

12,2
50,8

17,4
73,2

70
69

Laenud (perioodi lõpus)

danskebank.com
Danske Banki Eesti filiaali juhataja Ivar Pae kommenteeris 2016. aasta
esimese kolme kuu majandustulemusi järgmiselt:
“2016. aasta algas küll mõningase ärevuse ja volatiilsusega finantsturgudel,
ent praeguseks on turud rahunenud. Oma roll on selles nii keskpankade
tegevusel kui ka makroindikaatorite ning toormehindade mõningasel
stabiliseerumisel. Endiselt on aga tegelikkus ettevaatlikumad kasvunägemused
nii maailmamajanduse kui ka Eesti majanduse osas. 2016. aasta
majanduskasvu prognoosi kärpisime eurotsooni osas 1,5 protsendile ning Eesti
osas 2,2% tasemele.
Danske Bank jätkab Eestis oma strateegia elluviimist, suurendades äriklientide
arvu ja ärimahte. 2016. aasta esimeses kvartalis teenis pank 3,2 miljonit eurot
kasumit (eelmise aasta samal perioodil 2,2 miljonit eurot). Kasv toimus eelkõige
intressitulude arvelt.
Panga sissetulek kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15%. Kulud
vähenesid 20%. Kulu-tulu suhtarv oli tänavu 50,8% (mullu 73,2%). Jaotatud
omakapitali tootlus oli 12,2% (17,4%).
Äriklientide segmendis suurenes ärimaht aastaga märkimisväärselt. Pank
pakub ka edaspidi aktiivselt laenu- ja arveldustooteid kohalikele ja
rahvusvahelistele ettevõtetele ning avalikule sektorile.
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Äriklientide laenuportfelli maht kasvas 206 miljoni euro ehk 30% võrra ning
äriklientide hoiuste maht kasvas 52 miljoni ehk 6% võrra.
Danske Bank 2016. aasta esimeses kvartalis lisaprovisjone ei moodustanud,
sest laenuportfelli kvaliteet oli väga hea. 31. märtsi seisuga oli potentsiaalne
laenukahjum 11,9 miljonit eurot ja laenu allahindluste reservi suhe
laenuportfelli oli 1,3% (eelmisel aastal 2,0%).
Panga strateegia näeb ette viia Balti riikide IT-süsteemid ühisele platvormile.
Selleks oleme sõlminud lepingu arendajaga UAB Forbis, kellel on lai
rahvusvaheline kogemus sarnaste süsteemide ülesehitamisel.
Strateegia elluviimiseks oleme sõlminud lepingu LHV Pangaga, et müüa Eestis
asuv varahaldusettevõte Danske Capital AS.
Pangandustegevuse ümberkujundamine on olnud planeeritud ja graafikus.
Jätkame järgnevatel perioodidel äriklientide arvu ja ärimahtude suurendamist
ning jaepanganduse ärist järkjärgulist väljumist.
Danske Bank Groupi majandustulemused
Täna avaldas Danske Bank oma 2016. aasta esimese kvartali
majandustulemused. Rohkem teavet leiate veebilehelt
www.danskebank.com/reports.

