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2013.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultāti

2013.gada 2.maijs

Danske Bank Latvijā par 13% palielina biznesam izsniegto kredītu apjomu
“Danske Bank Latvijā turpinājusi stabili attīstīties un 2013.gada 1.ceturksni noslēgusi ar peļņu,”
norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. „Mēs par savu mērķi esam izvēlējušies kvalitāti,
nevis kvantitāti, un esmu gandarīts, ka jau trešo gadu pēc kārtas kampaņas „Uzslavē labu servisu”
ietvaros mūsu bankas sniegtais serviss novērtēts ļoti atzinīgi. Danske Bank ierindota uzslavētāko
Latvijas uzņēmumu vidū kategorijā „Bizness patērētājam”. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem bankā
par viņu pūlēm, kompetenci un attieksmi, par vēlmi izdarīt vairāk, nekā tiek gaidīts, lai sniegtu mūsu
klientiem labākos risinājumus un apkalpošanu, atbilstoši viņu vajadzībām.”
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Pamatdarbības ienākumi: LVL 1.3 miljoni, 22% pieaugums
Peļņa: LVL 0.2 miljoni
Izdevumu/ienākumu attiecība: 75.8%
Noguldījumi: LVL 139.6 miljoni, 34% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 3
Darbinieki: 105 (pilnas slodzes darbinieki: 91)

2013.GADA 1.CETURKŠŅA REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2012.GADA 1.CETURKSNI
Peļņa
2013.gada 1.ceturksnī Danske Bank Latvijā guvusi neto peļņu 183 tūkstošu latu apmērā. Peļņas apmērs
pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem sastādīja 311 tūkstošus latu, kas ir par 102% vairāk nekā pērn
attiecīgajā periodā.
Ienākumi
Bankas pamatdarbības ienākumi pieauga par 22%, galvenokārt stabilā tirdzniecības finansēšanas
pakalpojumu apjoma pieauguma ietekmē, kā arī vairāku bankas nekustamā īpašuma objektu pārdošanas
rezultātā. 2013.gada 1.ceturkšņa beigās Danske Bank bija izsniegusi garantijas par kopējo summu 50.4
miljoni latu, kas ir par 238% vairāk, nekā gadu iepriekš. Tīrie komisijas ienākumi, kas gūti no
tirdzniecības finansēšanas pakalpojumiem šajā periodā ir divkāršojušies.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 9% un to ietekmēja lielākas nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas, kā arī
neliels administratīvo izmaksu pieaugums. Banka aizvadītā ceturkšņa laikā daļēji atjaunoja tās tehnisko
nodrošinājumu.
Kredīti un noguldījumi
Gada laikā bankas noguldījumu portfelis pieaudzis par 34%, 1.ceturkšņa beigās sasniedzot 139.6 miljonu latu
atzīmi. Bankas kopējais kredītportfelis samazinājies par 1%, privātpersonām izsniegto kredītu amortizēšanās
dēļ. Taču Danske Bank jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi palielina savu tirgus daļu biznesa klientu
apkalpošanā un 1.ceturksnī kopējais bankas biznesa klientiem izsniegto kredītu apjoms palielinājies par 13%,
sasniedzot 70.6 miljonu latu apmēru. Jaunu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms aizvadītajā ceturksnī
sasniedza 19 miljonus latu. Turklāt nozīmīgais biznesa kreditēšanas pieaugums panākts apstākļos, kad sektorā
kreditēšanas apjoms turpina nedaudz samazināties. Tas apliecina mūsu gatavību un vēlmi nodrošināt
finansējuma pieejamību stabiliem uzņēmumiem, kas rūpīgi plāno savas finanses un attīstību.

LATVIJAS EKONOMIKAS RĀDĪTĀJI
Aizvadītajā gadā Latvija uzrādīja visstraujāko izaugsmi Eiropā – tās IKP 2012.gadā pieauga par 5,6%, ko
veicināja ne vien pozitīvais eksporta neto pieaugums, bet arī straujais lēciens iekšzemes pieprasījumā. Mēs
sagaidām, ka 2013.gadā Latvijas IKP turpinās pieaugt, taču nedaudz mērenākā tempā.
Stabilais ekonomikas klimats pozitīvi ietekmēja arī Latvijas banku sistēmu – 2012.gadā noguldījumu apjoms
Latvijas bankās palielinājās par 5,4%. Straujā ekonomikas izaugsme dabiski varētu raisīt arī straujāku kredītu
pieaugumu, taču Latvijā kredītu ekspansiju ierobežo joprojām augstais nedrošo kredītu apmērs (aptuveni 12%
2012.gada beigās). Empīrisko pētījumu rezultāti rāda, ka kreditēšanas pieauguma atjaunošanās ir lēnāka
tirgos ar augstu ārvalstu valūtā izsniegto kredītu īpatsvaru, augstiem ārējā parāda un aizdevumu – depozītu
attiecības rādītājiem, kā arī ar lielu ārvalstu banku īpatsvaru. Latvija joprojām cieš no nesenās
nelīdzsvarotības, lai gan mazākā mērā, nekā tas bija pirms krīzes, tādēļ mēs varam sagaidīt tikai pakāpenisku
kreditēšanas atveseļošanos vidējā termiņā.
Viens no galvenajiem šā brīža izaicinājumiem Latvijas banku sistēmai ir eiro ieviešana 2014.gadā. Mēs
lēšam, ka Danske Bank eiro ieviešanas projekta izmaksas pārsniegs 300 tūkstošus eiro.
Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2013.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par
grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.
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Pamatdarbības ienākumi
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Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem/atgrieztie uzkrājumi

311
(128)
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Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis

183
0
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–

Neto peļņa
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DANSKE BANK LATVIJĀ
(tūkst. LVL)
Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi

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 miljonu latu apmērā 2013.gadā un 9.8 miljonu latu apmērā 2012.gadā.

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).
Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv

