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Danske Bank Latvijā turpina palielināt biznesa apjomus
“Danske Bank Latvijā turpina audzēt biznesa apjomus, palielinot savu tirgus daļu biznesa klientu
apkalpošanā, īpaši tirdzniecības finansēšanas un uzņēmumu kreditēšanas pakalpojumu jomās,” norāda
Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. „Šogad esam atsākuši investēt jaunu pakalpojumu un
iespēju izstrādē saviem korporatīvajiem klientiem. Šobrīd ieviešam karšu pieņemšanas pakalpojumu
(POS termināli tirdzniecības uzņēmumiem)”.
•
•
•
•
•
•

Pamatdarbības ienākumi: EUR 3.8 miljoni, 5% pieaugums
Izdevumu/ienākumu attiecība: 66% (2013.gada 1.pusgadā: 73%)
Noguldījumi: EUR 206 miljoni, 21% pieaugums
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: EUR 180 miljoni, 64% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 1
Darbinieki: 97 (pilnas slodzes darbinieki: 84)

2014.GADA 1.PUSGADA REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2013.GADA 1. PUSGADU
Peļņa
2014.gada 1.pusgadā Danske Bank Latvijā guvusi peļņu pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 1.3
miljonu eiro apmērā, kas ir par 33% vairāk, nekā pērn attiecīgajā periodā. Kā jau informējām iepriekš, šā
gada 1.ceturksnī izveidojām vispārējos uzkrājumus 7.9 miljonu eiro apmērā. Otrajā ceturksnī uzkrājumus
nedrošiem kredītiem samazinājām par 215 tūkstošiem eiro.
Ienākumi
Bankas kopējie ienākumi pieauga par 5% un sasniedza 3.8 miljonus eiro. Pieaugumu veicināja pozitīvie
rezultāti no bankas pamatpakalpojumu sniegšanas. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 16%, būtiski
pieauga tīrie komisijas naudas ienākumi – par 130%. Līdz ar pavasara iestāšanos pieauga aktivitāte
nekustamo īpašumu pārdošanas jomā un, atbilstoši mūsu prognozēm, pieauga bankas ienākumi no tās
nekustamā īpašuma objektu pārdošanas. Mēs sagaidām, ka gada beigās šie ienākumi sasniegs 1 miljona
eiro atzīmi.
Izmaksas
Bankas izmaksas samazinājās par 6%. Aizvadītajā gadā mūsu izmaksu pieaugumu lielā mērā ietekmēja
eiro ieviešanas projekts, kurā bija iesaistīts arī liels skaits bankas darbinieku. 2014.gadā banka turpina
nodrošināt pārdomātu izmaksu kontroli, tajā pašā laikā atsākot investēt jaunu pakalpojumu un iespēju
izstrādē mūsu korporatīvo klientu ērtībām.
Kredīti un noguldījumi
Bankas noguldījumu portfelis gada laikā pieaudzis par 21%, 1.pusgada beigās sasniedzot 206.1 miljona eiro
atzīmi. Nozīmīgā uzņēmumu kredītportfeļa pieauguma rezultātā bankas izsniegto kredītu apjoms pieaudzis
par 20%, līdz 315.7 miljoniem eiro. Gada laikā uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 64%,
sasniedzot 179.8 miljonus eiro. Pirmajā pusgadā no jauna uzņēmumiem izsniegti kredīti 45.3 miljonu eiro
apmērā. Savukārt privātpersonām izsniegto kredītu apmērs sarucis par 11%.
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(tūkst. EUR)
Tīrie procentu ienākumi
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Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem/atgrieztie uzkrājumi
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Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis
Neto peļņa
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 2,6 miljonu eiro apmērā 2014.gadā un 2.8 miljonu eiro apmērā 2013.gadā.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa arī ir paziņojusi tās 2014.gada 1.pusgada finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par
grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet www.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. 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.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā šogad saņēmusi
apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.
Danske Bank ir piešķirti sekojoši reitingi:
Ilgtermiņa: Baa1 (Moody’s); A (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-2(Moody’s); A-1 (S&P); F1 (Fitch).
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