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Danske Bank Eesti
2017. aasta esimese poolaasta 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: 6,1 mln eurot (aasta varem 5,8 mln eurot)
Kulu-tulu suhtarv: 62,6% (55,0%)
Netolaenude aastane muutus: +9 mln eurot (1%)
Hoiuste aastane muutus: −421 mln eurot (−44%)
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Danske Banki Eesti filiaali juhataja Ivar Pae kommenteeris 2017. aasta
esimese poole majandustulemusi järgmiselt:
„Danske Bank Eesti 2017. aasta esimese poolaasta kasum oli 6,1 miljonit eurot
(2016. aasta esimesel poolel 5,8 miljonit eurot). Perioodi kasum kasvas 5
protsenti tänu sellele, et laenukahjumite ümberpöördumise tõttu paranes
laenuportfelli kvaliteet.
Meil on hea meel, et majandus on elavnemas. 2017. aasta esimeses kvartalis
toimus Eesti majanduses viimase viie aasta suurim kasv. Kõigis
majandussektorites on näha elavnemise märke ja turul valitsev meeleolu on
viimasel ajal paranenud. See kajastub ka investeerimisnäitajates.
Investeeringud on majanduskasvuks üliolulised, seega on hea tõdeda, et Eesti
ettevõtted laiendavad tegevust ja investeerivad tehnoloogilistesse
uuendustesse. Jätkuv palgatõus elavdab sisenõudlust, mis on kasulik
koduturule suunatud ettevõtetele.
Eelmise aastaga võrreldes vähenesid panga tulud 14%. Puhta intressitulu
kahanemine oli seotud eeskätt jätkuvalt negatiivsete intressimääradega ja
hoiuste hinnastamise muutustega. Puhas teenustasutulu suurenes 8%, sest
kasvas klientide aktiivsus.

Vaatasime läbi klienditeenindusmudeli ja parandasime tegevuse
tulemuslikkust. See tõi kaasa kulude 2% vähenemise võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga.
Kulu-tulu suhtarv oli 62,6% (aasta varem 55,0%). Jaotatud omakapitali tootlus
oli 10,9% (2016. aastal 10,8%).
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Laenuportfelli netomaht kasvas 9 miljoni euro võrra. Hoiuste maht vähenes
421 miljoni euro ehk 44% võrra, kuna praeguses negatiivsete määradega
intressikeskkonnas ei ole panga jaoks atraktiivne kaasata vahendeid kohalikelt
klientidelt.
2017. aasta esimesel poolel ei arvestanud Danske Bank laenude väärtuse
lisalangust, sest laenuportfelli kvaliteet oli väga hea. 30. juuni seisuga oli
akumuleeritud laenude väärtuse langus 7,0 mln eurot ja väärtuse languse suhe
laenuportfelli oli 0,8% (1,2%).
Danske Bank Eesti keskendub ka edaspidi Põhjamaade ja kohalikele
äriklientidele. Meil on kavas ärimahtusid nendes segmentides suurendada.”
Danske Bank Groupi majandustulemused
Täna avaldas Danske Bank oma 2017. aasta esimese poolaasta
majandustulemused. Rohkem teavet leiate veebilehelt
danskebank.com/reports.

