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Danske Bank Eesti
2017. 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, 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.

Danske Bank Eesti jätkuva
pangandustegevuse
majandustulemused





Kasum: 10,8 mln eurot (2016. aastal 10,8 mln eurot)
Kulu-tulu suhtarv: 64,4% (57,3%)
Netolaenude aastane muutus: +38 mln eurot (+4%)
Hoiuste aastane muutus: –51 mln eurot (–9%)
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Danske Bank Eesti 2017. aasta kasum oli 10,8 miljonit eurot (sama kui
2016. aastal).
Panga tegevustulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 15%.
Tegevuskulu alanes pangandus- ja tööjõukulude languse tulemusel 5%.
Kulu-tulu suhtarv oli 64,4% (aasta varem 57,3%). Jaotatud omakapitali tootlus
oli 9,5% (aasta varem 9,8%).
Laenuportfelli netomaht kasvas 38 miljoni euro võrra. Hoiuste maht vähenes
51 miljoni euro võrra ehk 9%.
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2017. aastal me lisaprovisjone ei moodustanud, sest laenuportfelli kvaliteet oli
väga hea. 31. detsembri seisuga oli laenude allahindluste reserv 5,1 miljonit
eurot ja laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli oli 0,5% (mullu 1,1%).
Danske Bank Groupi majandustulemused
Täna avaldas Danske Bank oma 2017. aasta majandustulemused. Rohkem
teavet leiate veebilehelt danskebank.com/reports.

