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2016.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultāti

Danske Bank 2016.gada 1.ceturkšņa pamatdarbības rezultāti
„2016.gada 1.ceturksnī Danske Bank koncentrējās uz diviem svarīgākajiem mērķiem – mūsu
pozīciju stiprināšana korporatīvo klientu segmentā, kā arī rūpīga sagatavošanās 4.jūnijā gaidāmajai
privātpersonu apkalpošanas pārcelšanai uz Swedbank,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis
Kakānis. „Esmu gandarīts, ka vienlaikus mums ir izdevies sasniegt atzīstamus pamatdarbības
rezultātus, gada 1.ceturksnī gūstot tīro peļņu 0,9 miljonu eiro apmērā.”
•
•
•
•
•

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 0,92 miljoni EUR
Neto peļņa: 0,91 miljoni EUR
Pamatdarbības ienākumi: 1,92 miljoni EUR
Kredīti: 245,5 miljoni EUR, 2% samazinājums
Noguldījumi: 188,0 miljoni EUR, 27% samazinājums
2016.g.
1.cet.

2015.g.
1.cet.

Izmaiņas

Tīrie procentu ienākumi
Tīrie komisijas naudas ienākumi
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Pārējie ienākumi

1,382
497
16
24

1,265
572
19
2

109
87
84
-

Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi

1,919
(999)

1,858
(1,159)

103
86

Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

920
(9)

699
(217)

132
4

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis

911
0

482
0

189
-

Pārskata perioda peļņa

911

482

189

245,528
188,016

249,903
258,994

98
73
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(tūkst. EUR)

Kredīti perioda beigās
Noguldījumi perioda beigās
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2016.GADA 1.CETURKŠŅA PAMATDARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ
AR 2015.GADA 1.CETURKŠŅA REZULTĀTIEM
2016.gada 1.ceturksnī Danske Bank Latvijā no savas pamatdarbības, proti, no biznesa klientu un ar tiem
saistītu privātpersonu apkalpošanas, guvusi peļņu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
0,92 miljonu eiro apmērā (0.70 miljoni eiro pērn 1.ceturksnī). Tīrā peļņa sasniedza 0,91 miljona eiro
atzīmi (0,48 miljoni eiro 2015.gada 1.ceturksnī).

Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi no pamatdarbības pieauga par 3%,
sasniedzot 1,9 miljonus eiro. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 9% un sasniedza 1,4 miljonu eiro
atzīmi. Tīrie komisijas naudas ienākumi samazinājās par 13% līdz pusmiljonam eiro.
Bankas izmaksas, salīdzinājumā ar aizvadītā gada 1.ceturksni samazinājās par 14%, līdz 1,0 miljonam
eiro. Izmaksu samazinājums galvenokārt saistīts ar uzlabotiem iekšējiem procesiem, kā rezultātā mēs
lielākā mērā izmantojam Grupas pakalpojumus un efektīvāk izmantojam iekšējos resursus, samazinot
izmaksas, saistītas ar trešajām pusēm. Tomēr, izvērtējot savas biznesa aktivitātes, gada griezumā būtisku
izmaksu samazinājumu mēs neplānojam.
Bankas klientu noguldījumu portfelis samazinājās par 27% līdz 188,0 miljoniem eiro, samazinoties
institucionālo klientu noguldījumiem.
Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem saglabājās esošajā līmenī un 1.ceturkšņa beigās
bija 245,5 miljoni eiro. Tomēr, pieskaitot vēl neizmaksātos kredītus, par kuru izsniegšanu ir noslēgti līgumi,
bankas kredītportfelis ir pieaudzis par 8%, 2016.gadā mēs sagaidām bankas izsniegto kredītu apjomu
pieaugumu.
Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot
saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs
koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un
pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.
Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa arī ir paziņojusi tās 2016.gada 1.ceturkšņa 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 Latvijā koncentrējas uz
biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu
apkalpošana kopš 2015.gada 1.janvāra noteikta kā ārpus pamatdarbības esoša un netiek ietverta šajā
paziņojumā. Danske Bank Latvijā ir viena filiāle un 78 pilna laika darbinieki.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu
par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.
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