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Faktileht Danske Banki Eesti filiaali kohta seisuga 31.12.2018  
 

Varad  
Turuosa  4,56%  
Varade maht 1,2 mld € 
  
Hoiused  
Turuosa 0,54% 
Hoiuste maht 95,6 mln €, millest: 

• 88,6 mln € ehk 92,6% nõudmiseni hoiused 
• 7 mln € ehk 7,4% tähtajalised hoiused 

Eesti residentide hoiused 87 mln € ehk 91,1% 
Mitteresidentide hoiused 8,6 mln € ehk 8,9% 
Eraisikute hoiused  12,6 mln € ehk 13,2% hoiustest, millest: 

• 10,1 mln € ehk 82% kuuluvad residentidele 
• 2,5 mln € ehk 18% kuuluvad mitteresidentidele 

Juriidiliste isikute hoiused 83 mln € ehk 86,8% hoiustest, millest: 
• 76,9 mln € 92,7% kuulub residentidele 
• 6 mln € ehk 7,3% kuulub mitteresidentidele 
• 1,9 mln € ehk 2,03% on kohalikele omavalitsuste 

hoiused 
• 0,2 mln € ehk 0,2% on keskvalitsuse hoiused 
• 0,6 mln € ehk 0,6% on kohalike omavalitsuste või 

riigi mittefinantsettevõtjate laenud 
  
Laenud  
Turuosa 5,45% 
Laenuportfelli maht 1,06 mld € 
Eraisikute laenud 501 mln € ehk 47% laenuportfellist 
Juriidiliste isikute laenud 549 mln € ehk 53% laenuportfellist, millest:  

• 147 mln € ehk 13,9% on kohalike omavalitsuste 
laenud  

• 18,7 mln € ehk 1,8% on keskvalitsuse laenud  
• 15,5 mln € ehk 1,5% on kohalike omavalitsuste 

või riigi mittefinantsettevõtjate laenud 
Eraisikute laenud 487 mln € ehk 97% eluasemelaenud 

0,79 mln € ehk 0,16% tarbimislaenud 
2% muud tagatud laenud 

Viivised kokku 5,97% laenuportfellist, millest põhiosa on  
10-30 päeva viivises olevad laenud 

Pikaajalised viivised (üle 90 päeva viivises) 6 mln € ehk 0,6% portfellist 
  
Likviidsus  
Likviidseid vahendeid kokku 127,2 mln €, sh  

• 1,2 mln € vahendeid keskpangas 
• 96,8 mln € teistes krediidiasutustes 
• 29,2 mln € võlakirjades 

Likviidsed vahendid katavad hoiuseid 133% 
  
Muud näitajad  
Filiaali töötajate arv 238 
Kasum 4,99 mln € 
Klientide arv 15 000 
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Danske Banki grupi näitajad seisuga 31.12.2018   
Varade maht 479 mld € (Eesti filiaal moodustas sellest 0,25%)  
Laenuportfell 237 mld € (Eesti filiaal moodustas sellest 0,45%) 
Hoiused   120 mld € (Eesti filiaal moodustas sellest 0,08%) 
Kasum 2 mld € (Eesti filiaal moodustas sellest 0,25%) 
Kapitaliadekvaatsus 21,3%, CET 17% 
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