Informācija plašsaziņas līdzekļiem

DANSKE BANK LATVIJĀ
Danske Bank Latvijā par 60% palielina uzņēmumiem izsniegto kredītu apjomu
2014.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultāti

2014.gada 6.maijs

“Danske Bank Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī turpinājusi stabili attīstīties un palielinājusi
ienākumus no bankas pamatpakalpojumu sniegšanas,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis
Kakānis. „Atbilstoši mūsu prognozēm, eiro ieviešana Latvijā samazināja peļņu no darījumiem ar
ārvalstu valūtu, taču vienlaikus mēs turpinājām palielināt savu tirgus daļu biznesa klientu
apkalpošanā, īpaši saistībā ar tirdzniecības finansēšanas un uzņēmumu kreditēšanas pakalpojumiem.
Mēs sagaidām, ka 2016.gada beigās mūsu juridisko personu kredītportfelis, visticamāk, sasniegs 300
miljonu eiro atzīmi, savukārt privātpersonām izsniegtie kredīti saruks līdz 120 miljoniem eiro. Esam
pastiprinājuši savu starptautisko klientu apkalpošanas nodaļu, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes
apkalpošanu mūsu arvien pieaugošajam starptautisko klientu skaitam.”
•
•
•
•
•
•

Pamatdarbības ienākumi: EUR 1.6 miljoni
Izdevumu/ienākumu attiecība: 84%
Noguldījumi: EUR 222 miljoni, 12% pieaugums
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: EUR 161 miljons, 60% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 1
Darbinieki: 97 (pilnas slodzes darbinieki: 83)

2014.GADA 1.CETURKŠŅA REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2013.GADA 1.CETURKSNI
Peļņa
2014.gada 1.ceturksnī Danske Bank Latvijā guvusi peļņu pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem 261
tūkstoša eiro apmērā. Atbilstoši Danske Bank Grupas konservatīvajai risku politikai, turpinājām
hipotekāro kredītu portfeļa pārvērtēšanu, aprēķinos izmantojot vairākus iespējamos globālās ekonomikas
attīstības scenārijus. Pieņēmām lēmumu izveidot vispārējos uzkrājumus 7.9 miljonu eiro apmērā, kas
atbilst sliktākā ģeopolitiskā scenārija ietekmei uz ekonomiku. Nākotnē, amortizējoties hipotekārajam
kredītportfelim, uzkrājumus pakāpeniski samazināsim. Portfeļa pārvērtēšanas ietekmē 2014.gada
1.ceturksni noslēdzām ar neto zaudējumiem 7.6 miljonu eiro apmērā.
Ienākumi
Bankas kopējie ienākumi saruka par 12%, pārējo ienākumu samazinājuma dēļ, ko galvenokārt veido
ienākumi no bankas nekustamā īpašuma objektu pārdošanas. Mēs sagaidām, ka nākamajos ceturkšņos šī
ienākumu daļa nedaudz pieaugs un gada beigās sasniegs 1 miljona eiro atzīmi. Tajā pašā laikā, mēs
turpinām strādāt pie bankas pamatdarbības stiprināšanas un sagaidām, ka uz gada beigām ienākumi no
bankas pamatpakalpojumu sniegšanas pieaugs par 35%, pārējie ienākumi saruks par 40%, savukārt kopējie
ienākumi pieaugs par 10%.
Izmaksas
Bankas izmaksas samazinājās par 3%. Aizvadītajā gadā mūsu izmaksu pieaugumu lielā mērā ietekmēja
eiro ieviešanas projekts, kurā bija iesaistīts arī liels skaits bankas darbinieku, tādejādi atņemot
cilvēkresursus attīstības projektiem. Taču 2014.gadā investēsim pakalpojumu uzlabojumos mūsu klientu
ērtībām, vienlaikus nodrošinot pārdomātu izmaksu kontroli.
Kredīti un noguldījumi

Gada laikā bankas noguldījumu portfelis pieauga par 12%, 1.ceturkšņa beigās sasniedzot 222.2 miljonu eiro
atzīmi. Bankas izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 16%, nozīmīgā biznesa kredītportfeļa pieauguma
rezultātā. Pirmajā ceturksnī no jauna uzņēmumiem izsniegti kredīti 34.6 miljonu eiro apmērā un gada laikā
uzņēmumu kredītportfelis pieaudzis par 60%, sasniedzot 160.8 miljonus eiro. Privātpersonām izsniegto
kredītu apmērs saruka par 11%.
Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa arī ir paziņojusi tās 2014.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par
grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni danskebank.com/reports.
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Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi
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337
24
195
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164
72
768
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33
25

Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi

1,610
1,349
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1,385
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261
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443
(182)

(7,648)
0
(7,648)

261
0
261
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–
–
–

301,729

259,101

116

140,978
160,751

158,594
100,507

89
160

222,228

198,604

112

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem/atgrieztie uzkrājumi
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.

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

