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Danske Bank uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 43%
"Danske Bank Latvijā aizvadītajā gadā turpināja stiprināt pozīcijas biznesa klientu apkalpošanā,
vienlaikus saglabājot fokusu uz darbības efektivitātes jautājumiem,” informē Danske Bank Latvijā
vadītājs Raivis Kakānis. „Esmu gandarīts, ka aizvadītajā gadā mums ir izdevies ievērojami palielināt
biznesa klientu kreditēšanas apjomus. Šogad turpināsim iesākto, aktīvi strādājot pie korporatīvo
klientu apkalpošanas paplašināšanas. Turpinot attīstīt piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, šī gada
otrā pusē sāksim piedāvāt arī līzinga pakalpojumus.”
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Pamatdarbības ienākumi: 8.8 miljoni EUR, 19% pieaugums
Peļņa pirms uzkrājumiem: 3.7 miljoni EUR, 99% pieaugums
Izdevumu/ienākumu attiecība: 58.2% (2013.gadā - 75%)
Biznesa klientiem izsniegtie kredīti: 226 miljoni EUR, 43% pieaugums
Noguldījumi: 331 miljons EUR, 51% pieaugums
Klientu apkalpošanas centru skaits: 1
Darbinieki: 94 (pilnas slodzes darbinieki: 85)

2014.GADA FINANŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀJUMĀ AR 2013.GADA REZULTĀTIEM
Peļņa
2014.gadā Danske Bank Latvijā dubultoja peļņu pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem, sasniedzot 3,7
miljonu eiro apmēru.
Atbilstoši Danske Bank Grupas konservatīvajai risku politikai, aizvadītā gada sākumā mēs izveidojām
vispārējos uzkrājumus 7.9 miljonu eiro apmērā, kas atbilda sliktākā ģeopolitiskā scenārija ietekmei uz
ekonomiku. Atbilstoši plānotajam, mēs tos pakāpeniski samazinām, amortizējoties hipotekārajam
kredītportfelim. Aizvadītajā gadā bankai izdevās uzrādīt ļoti labus operacionālos rezultātus – neskatoties
uz relatīvi lielo uzkrājumu apmēru, mums gada gaitā izdevās ievērojami samazināt zaudējumu apmēru.
Aizvadītā gada neto rezultāts tomēr saglabājās negatīvs.
Ienākumi
Biznesa apjomu pieauguma rezultātā bankas kopējie ienākumi pieauga par 19% un sasniedza 8.8 miljonus
eiro. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 28%, savukārt tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par
138%. Pārējie ienākumi samazinājās par 26%, un tā kā tie lielākoties saistīti ar bankas īpašumu pārdošanu,
nākamajos ceturkšņos mēs sagaidām turpmāku to samazinājumu.
Izmaksas
Banka turpināja nodrošināt pārdomātu izmaksu kontroli, un tās izmaksas samazinājās par 8%. Tajā pašā
laikā mēs turpinājām investēt jaunu pakalpojumu un iespēju izstrādē mūsu korporatīvo klientu ērtībām.
Šobrīd strādājam pie līzinga pakalpojuma ieviešanas mūsu biznesa klientiem.
Kredīti un noguldījumi
Bankas noguldījumu portfelis pieauga par 51% un 2014.gada beigās sasniedza 331.1 miljona eiro atzīmi.
Nozīmīgā biznesa kredītu pieguma rezultātā bankas kopējais kredītportfelis palielinājās par 17%, sasniedzot
356.9 miljonus eiro. Uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms palielinājās par 43%, gada beigās sasniedzot
225.6 miljonus eiro. Jaunu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms aizvadītajā gadā sasniedza 102.3 miljonus
eiro. Danske Bank ir apņēmusies turpināt palielināt savu tirgus daļu korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot
saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus.

Labākā banka biznesa klientiem
Danske Bank uzstādījusi mērķi Baltijas valstīs kļūt par banku, kas sniedz labāko apkalpošanu biznesa
klientiem. Lai to sasniegtu, tuvāko divu gadu laikā banka investēs aptuveni 15 miljonus eiro biznesa klientu
pakalpojumu attīstīšanā. Daļa šo līdzekļu tiks investēti IT platformas izveidē, kas būs kopīga Danske Bank
trīs Baltijas valstīs - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Baltijas valstu IT platforma tiks lielā mērā integrēta ar
Danske Bank Grupas sistēmām, lai nodrošinātu mūsdienīgu un vienotu pakalpojumu piedāvājumu mūsu
biznesa klientiem, kas darbojas Baltijas valstīs. Mēs plānojam, ka kopīgā IT platforma Danske Bank Baltijas
valstīs tiks ieviesta līdz 2016.gada beigām.
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(tūkst. EUR)

2014

2013

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

5,097
2,079
146
1,439

3,979
874
568
1,957

128
238
26
74

Pamatdarbības ienākumi
Pamatdarbības izdevumi

8,761
(5,097)

7,378
(5,537)

119
92

Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem parādiem
Uzkrājumi/ atgrieztie uzkrājumi nedrošiem parādiem

3,664
(6,758)

1,841
(107)

199
-

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Ienākuma nodoklis
Neto peļņa

(3,094)
1,892
(1,202)

1,734
1,206
2,940

-

354,937

302,540

117

129,333
225,604

144,764
157,776

89
143

331,113

218,659

151

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 2.47 miljonu latu apmērā 2014.gadā un 2.43 miljonu latu apmērā
2013.gadā.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa šodien paziņoja tās 2014.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.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par
tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.
Danske Bank ir piešķirti sekojoši reitingi:
Ilgtermiņa: A3 (Moody’s); A (S&P); A (Fitch);
Īstermiņa: P-2 (Moody’s); A-1 (S&P); F1 (Fitch).
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