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Danske Bank finanšu rezultāti
"Danske Bank Latvijā turpina demonstrēt stabilu sniegumu, 2013.gada 9 mēnešos gūstot peļņu 1,2
miljonu latu apmērā, un esmu lepns, ka savos panākumos varam dalīties ar jauniešiem, kuri tikai sāk
meklēt savu vietu profesionālajā dzīvē," saka Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. "Jau
divpadsmito gadu pēc kārtas Danske Bank izsniedz stipendijas talantīgiem un mērķtiecīgiem Latvijas
jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm, lai viņi varētu veltīt nedalītu uzmanību savām izvēlētajām
studijām. Šo gadu laikā banka stipendijām ir ziedojusi vairāk nekā 320 tūkstošus latu, un šajā
akadēmiskajā gadā mēs atbalstām 13 Latvijas studentus."
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Pamatdarbības ienākumi: LVL 3.8 miljoni
Peļņa: LVL 1.2 miljoni
Izdevumu/ienākumu attiecība: 71%
Noguldījumi: LVL 152.6 miljoni, 4% pieaugums
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: LVL 96.6 miljoni, 57% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 3
Darbinieki: 111 (pilnas slodzes darbinieki: 95)

2013.GADA 9 MĒNEŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2012.GADA 9 MĒNEŠIEM
Peļņa
2013.gada deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā guvusi neto peļņu 1.2 miljonu latu apmērā. Peļņas
apmērs pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem sastādīja 1.1miljonu latu.
Ienākumi
Bankas pamatdarbības ienākumi sastādīja 3.8 miljonus latu. Tīrie komisijas ienākumi pieauga par 79%,
stabilā tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu apjoma pieauguma ietekmē, savukārt peļņa no darījumiem
ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu pieauga par 32%, sastādot 312 tūkstošus latu. Nedaudz
samazinājās ienākumu daļa, kas nav saistīta ar bankas pamatdarbību – saruka ienākumu apjoms no
nekustamo īpašumu pārdošanas.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 8%, galvenokārt obligāto nodevu apjoma pieauguma ietekmē. Nedaudz
pieaudzis arī darbinieku atalgojums, kā arī nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas.
Kredīti un noguldījumi
Gada laikā bankas noguldījumu portfelis pieaudzis par 4%, septembra beigās sasniedzot 152.6 miljonu latu
atzīmi. Savukārt bankas kopējais kredītportfelis palielinājies par 12%, nozīmīgā biznesa kredītu pieauguma
rezultātā – uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms palielinājies par 57%, salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo
periodu un septembra beigās sasniedza 93.6 miljonus latu. Privātpersonām izsniegto kredītu apmērs
samazinājies par 11%. Savukārt jaunu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms šā gada deviņos mēnešos
sasniedza 60 miljonus latu. Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt tās tirgus daļu korporatīvo klientu
segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas
risinājumus.

LATVIJAS EKONOMIKA
Līdz vēsturiskajam brīdim, kad Latvijā tiks ieviests eiro, atlikuši vien divi mēneši. Sagatavošanās šim
notikumam šobrīd visticamāk ir svarīgākais jautājums Latvijas banku un uzņēmumu dienaskārtībā. Danske
Bank gatavošanos pārejai uz eiro uzsāka jau gada sākumā, tāpēc mēs ar pārliecību varam teikt, ka bankas
sistēmas turpinās darboties raiti arī pēc eiro ieviešanas.
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Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi

2,040
507
312
959

2,333
283
237
1,152

87
179
132
83

Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi

3,818
2,691

4,005
2,491

95
108

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Atgrieztie uzkrājumi nedrošiem parādiem

1,127
25

1,514
2,954

74
1

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis
Neto peļņa

1,152
0
1,152

4,468
0
4,468

26
26

198,483
104,882
93,601
152,575

177,451
117,772
59,679
147,249

112
89
157
104

DANSKE BANK LATVIJĀ
(tūkst. LVL)

Kredīti un debitoru parādi perioda beigās, t.sk.
Privātpersonām izsniegtie kredīti
Juridiskām personām izsniegtie kredīti

Noguldījumi perioda beigās

Piezīme: Noguldījumu apjomā nav iekļauti naudas tirgus fondi 1.7 miljonu latu apmērā 2013.gadā un 5.2 miljonu latu apmērā 2012.gadā.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2013.gada deviņu mēnešu finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk
par grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.
Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Group ir lielākā banka Dānijā
un viena no vadošajām finanšu institūcijām Eiropā. Danske Bank Group ir plaši pārstāvēta 15 valstīs un tai
ir 5 miljoni klientu, par kuru ērtībām ikdienā rūpējas vairāk nekā 20 000 bankas darbinieku. Kopš
2012.gada 15.novembra visas Danske Bank Grupas bankas pakalpojumus sniedz ar vienotu zīmola vārdu,
tādejādi liekot uzsvaru uz nemainīgi augstas kvalitātes servisu visos tirgos.
Danske Bank ir piešķirti sekojoši reitingi:
Ilgtermiņa: Baa1 (Moody’s); A- (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-2(Moody’s); A-2 (S&P); F1 (Fitch).
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