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Danske Bank Eesti
2016. aasta esimese poolaasta majandustulemused

Danske Bank keskendub Eestis
ettevõtete ja privaatpanganduse
klientide teenindamisele.

Ettevõtete panganduse ärimahud
kasvasid

Danske Bank Eesti kuulub
panganduskontserni Danske Bank
Group.

 Kasum: 5,9 mln eurot (2015. aasta samal perioodil 4,2
mln eurot)
 Kulu-tulu suhtarv: 54,7% (71,0%)
 Laenude aastane muutus: +199 mln eurot (+28%)
 Hoiuste aastane muutus: +2 mln eurot (+0,2%)

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
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
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Danske Banki Eesti filiaali juhataja Ivar Pae kommenteeris 2016. aasta
esimese poole majandustulemusi järgmiselt:
„Kuna Eesti majandus on väga avatud, mõjutab meie ümber toimuv seda
iseenesestmõistetavalt väga palju. Meie põhjanaabrite majandus kasvab ikka
veel aeglaselt, idanaabritel on juba üle aasta olnud majanduslangus ja nüüd on
ebakindlus laienenud ka meie suurimale eksporditurule ehk euroalale. Kuna
euroala majanduskasv on seni prognoositust tagasihoidlikum, mõjutab see ka
Eesti eksporti ning seeläbi majanduskasvu. Seetõttu korrigeerisime Eesti
kasvuprognoosi 2016. aastaks 2,2%lt 1,9%le ning 2017. aastaks 2,5%lt
2,1%le.
Eesti pangandusturg on siiski suutnud hästi vastu pidada. Ettevõtete (sh avaliku
sektori) laenude ja liisingute maht on aastaga suurenenud 7%.
Ettevõtlussektori laenumaht on kasvanud peamiselt tänu töötlevale tööstusele,
ehitus- ja transpordisektorile ning teadus- ja arendustegevusele. Ettevõtete
hoiuste kasvutempo on aga aeglustumas ning hoiuste maht on jäänud eelmise
aastaga võrreldes samaks. Head meelt valmistab ettevõtete ja eraisikute
laenuportfelli kvaliteet, mis püsis mullu väga heal tasemel.
Danske Bank jätkab Eestis oma strateegia elluviimist, suurendades äriklientide
arvu ja ärimahtu. 2016. aasta esimesel poolel teenis pank 5,9 miljonit eurot

kasumit (eelmise aasta samal perioodil 4,2 miljonit eurot). Kasv toimus nii
intressitulude kui ka suurema kulutõhususe arvelt.
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Panga tegevustulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%. Kulud
vähenesid 17%. Kulu-tulu suhtarv oli I poolaastal 54,7% (mullu 71,0%).
Jaotatud omakapitali tootlus oli 11,2% (mullu 16,6%).
Äriklientide segmendis suurenes ärimaht aastaga märkimisväärselt. Pank
pakub ka edaspidi aktiivselt laenu- ja arveldustooteid kohalikele ja
rahvusvahelistele ettevõtetele ning avalikule sektorile.
Äriklientide laenuportfelli maht kasvas 176 miljoni euro ehk 29% võrra ning
äriklientide hoiuste maht kasvas 27 miljoni euro ehk 3% võrra.
Danske Bank 2016. aasta esimesel poolel lisaprovisjone ei moodustanud, sest
laenuportfelli kvaliteet oli väga hea. 30. juuni seisuga oli potentsiaalne
laenukahjum 11,3 miljonit eurot ja laenu allahindluste reservi suhe
laenuportfelli oli 1,3% (eelmisel aastal 1,9%).
Pank jätkab strateegia kohaselt oma tegevuse ümberkujundamist, äriklientide
arvu ja ärimahtude suurendamist ning järkjärgulist väljumist jaepanganduse
ärist.”
Danske Bank Groupi majandustulemused
Täna avaldas Danske Bank oma 2016. aasta esimese poolaasta
majandustulemused. Rohkem teavet leiate veebilehelt
www.danskebank.com/reports.

