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Danske Bank Latvijā guvusi peļņu 2.9 miljonu eiro apmērā
"Svarīgākais mūsu aizvadītā gada uzdevums bija turpināt stabilu attīstību, vienlaikus nodrošinot
veiksmīgu pāreju uz eiro,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. „Priecājos, ka varu
apliecināt, ka mums ir izdevies sasniegt abus šos mērķus. Vēl vairāk – banka turpināja palielināt savu
tirgus daļu korporatīvo klientu apkalpošanā, un gada beigās uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms
pirmoreiz pārsniedzis privātpersonu kredītu portfeli. Esam spēruši arī virkni būtisku soļu savas
konkurētspējas stiprināšanai. Kopš 2013.gada beigām skaidras naudas operācijas mēs esam
koncentrējuši vienā filiālē, gada beigās pārtraucām arī dalību vienotajā bankomātu tīklā. Pēdējā
izmaiņa gan neietekmē mūsu klientus, jo viņi arī turpmāk var izmantot savas norēķinu kartes saskaņā
ar līdzšinējiem noteikumiem. Turpinot paplašināt piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, tuvākajos
mēnešos mēs sāksim piedāvāt arī POS terminālu pakalpojumus.”
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Pamatdarbības ienākumi: LVL 5.2 miljoni (EUR 7.4 miljoni)
Neto peļņa: LVL 2.1 miljoni (EUR 2.9 miljoni)
Izdevumu/ienākumu attiecība: 75%
Noguldījumi: LVL 153.7 miljoni (EUR 218.7 miljoni), 26% pieaugums
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: LVL 110.9 miljoni, 73% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 1
Darbinieki: 104 (pilnas slodzes darbinieki: 90)

2013.GADA FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2012.GADA REZULTĀTIEM
Peļņa
2013.gadā Danske Bank Latvijā guvusi neto peļņu 2.94 miljonu eiro apmērā (2.1 miljoni latu). Peļņa pirms
ienākuma nodokļa aprēķināšanas sastādīja 1.73 miljonus eiro (1,2 miljoni latu). Bankas peļņu pēc
nodokļiem ietekmēja atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa pārrēķins, kā rezultātā tīrā peļņa palielinājās par
1.2 miljoniem eiro.
Ienākumi
Bankas pamatdarbības ienākumi saglabājās 2012.gada līmenī un sastādīja 7.4 miljonus eiro. Mūsu
pastāvīgais darbs pie tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu apjomu palielināšanas ļāvis gūt par 49%
lielākus tīros komisijas ienākumus, kas sastādīja 873 tūkstošus eiro. 2013.gadā Danske Bank izsniegto
garantiju apjoms sasniedza 97 miljonus eiro, kas ir par 121% vairāk, nekā aizpērn.
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu pieauga par 33%, sasniedzot 568
tūkstošus eiro. Pārējie ienākumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī, taču tā kā tos lielā mērā veido
ienākumi no nekustamo īpašumu pārdošanas, tad mēs sagaidām, ka šī ienākumu daļa nākamo ceturkšņu
laikā pakāpeniski samazināsies.
Izmaksas
Bankas izmaksas pieauga par 12%, galvenokārt nozīmīgo eiro ieviešanas projekta izmaksu ietekmē.
Izmaksas nedaudz ietekmēja arī obligāto nodevu un darbinieku atalgojuma pieaugums, kā arī nekustamā
īpašuma uzturēšanas izmaksas. Eiro projekta dēļ, 2013.gadā lielākā daļa attīstības projektu tika iesaldēti,
taču šogad mēs atkal varam koncentrēties uz jaunu iespēju izstrādi mūsu klientu ērtībām.

Kredīti un noguldījumi
Bankas noguldījumu portfelis pieauga par 26% un 2013.gada beigās sasniedza 218.7 miljonu eiro atzīmi.
Bankas kopējais kredītportfelis palielinājās par 19% un sasniedza 302.5 miljonus eiro, nozīmīgā biznesa
kredītu pieauguma rezultātā. Uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms palielinājās par 73%, gada beigās
sasniedzot 157.8 miljonus eiro. Jaunu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms aizvadītajā gadā sasniedza
122.2 miljonus eiro. Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt savu tirgus daļu korporatīvo klientu
segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas
risinājumus.
DANSKE BANK LATVIJĀ
(tūkst. LVL)

2013

2012

Izmaiņas
13/12

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

2,797
614
399
1,375

3,069
412
299
1,387

91
149
133
99

Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi

5,185
3,891

5,167
3,473

100
112

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Uzkrājumi/ atgrieztie uzkrājumi nedrošiem parādiem

1,294
(75)

1,694
2,813

76
-

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis
Neto peļņa

1,219
847
2,066

4,507
0
4,507

27
46

212,626

178,341

119

101,741
110,885

114,154
64,187

89
173

153,674

121,995

126

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 2.5 miljonu latu apmērā 2012.gadā.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2013.gada 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 privātpersonu, kā arī nozīmīga daļa korporatīvo un institucionālo 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-2 (S&P); F1 (Fitch).
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